
 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(44) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 26 januari 2023 kl 08.15-15.45. 
Ajounering: 10.00-10.15, 12.05-13.00, 14.30-15.00. 

Beslutande Ledamöter 

Helena Elfvendal (MP), Ordförande 
Hans Rosengren (S), 1:e vice ordförande 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Charlotte Höglund-Bystedt (SD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Linda Saltin (S) 
Kurt Rydqvist (S) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Strömqvist (S) 
Axel Bodo (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Kenneth Högberg (KD) 
Anna Andersson (L) tjänstgörande ersättare för Ronja von Post (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Anders Nordin (S) 
Olle Chorell (MP) 
Anna Karlström (MP) 
Glenn Sehlin (SD) 

Övriga närvarande Malin Sjöstrand, enhetschef, Thomas Jenssen, förvaltningschef, Yao Awuku, trainee, 
Lise-Lott Mineur, nämndsekreterare, Erika Engblom, nämndsekreterare samt övriga 
under informationsärenden enligt §1.  

Justerare  

Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningens lokaler måndag 30 januari 2023 kl. 09.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-27 

 Erika Engblom  

 Ordförande 
  

 Helena Elfvendal  

 Justerare 
  

 Christian Wasell   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2023-01-26 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-30 Datum då anslaget tas ned 2023-02-21 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Erika Engblom  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(44) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 1 Dnr 42564 4 

Informationsärenden .......................................................................... 4 
§ 2 Dnr 42565 5 

Val av justerare .................................................................................. 5 
§ 3 Dnr 42566 6 

Godkännande av dagordning ............................................................. 6 
§ 4 Dnr 2023-000007 1.1.3.0 7 

Verksamhetsberättelse och internkontroll 2022 .................................. 7 
§ 5 Dnr 2022-000171 1.1.4.2 8 

Verksamhetsplan 2023 ...................................................................... 8 
§ 6 Dnr 2022-000222 1.1.6.4 9 

Remiss - Friluftsprogram .................................................................... 9 
§ 7 Dnr 2023-000001 1.1.3.1 14 

Hyresavtal Kattastrand S:4............................................................... 14 
§ 8 Dnr 2023-000002 1.1.3.1 15 

Hälsans stig ..................................................................................... 15 
§ 9 Dnr 2022-000208 1.1.3.1 16 

Bygglov - uppföra plank ................................................................... 16 
§ 10 Dnr 2023-000005 1.1.3.1 20 

Serveringstillstånd Tobaks Mat & Möten .......................................... 20 
§ 11 Dnr 2023-000015 1.1.3.1 22 

Serveringstillstånd Härnösands Arena ............................................. 22 
§ 12 Dnr 2023-000006 1.1.3.1 23 

Trafikföreskrifter Fiskaregatan .......................................................... 23 
§ 13 Dnr 2022-000005 1.1.3.1 26 

E-förslag - Kallbadhuset Härnösand ................................................. 26 
§ 14 Dnr 2022-000130 3.6.8.1 28 

E-förslag - Ute bad ........................................................................... 28 
§ 15 Dnr 2021-000121 1.1.3.1 29 

E-förslag - Utomhusbad ................................................................... 29 
§ 16 Dnr 2022-000131 3.6.8.0 31 

E-förslag - Multiarena ....................................................................... 31 
§ 17 Dnr 2022-000154 3.6.8 32 

E-förslag - Preparerat promenadspår vintertid.................................. 32 
§ 18 Dnr 2022-000186 1.1.3.1 34 

E-förslag - Öppen isvak för vinterbadare i centrala Härnösand ........ 34 
§ 19 Dnr 2023-000013 1.1.3.1 36 

Dricksvatten i Ulvvik ......................................................................... 36 
§ 20 Dnr 42567 37 

Delegationsbeslut till granskning ...................................................... 37 
§ 21 Dnr 42568 38 

Delegationsbeslut enligt förteckning ................................................. 38 
§ 22 Dnr 2022-000197 1.1.3.1 39 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(44) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Anmälan av delegationsbeslut ......................................................... 39 
§ 23 Dnr 42570 40 

Ärenden för kännedom ..................................................................... 40 
§ 24 Dnr 2023-000012 1.1.3.0 41 

Valärenden 2023 .............................................................................. 41 
§ 25 Dnr 42572 42 

Förvaltningschef rapporterar ............................................................ 42 
§ 26 Dnr 42571 43 

Ordförande rapporterar .................................................................... 43 
§ 27 Dnr 42569 44 

Övriga rapporter ............................................................................... 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(44) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 1 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Samhällsnämnden har fått föredragningar enligt följande:  
Information jävsblankett – Thomas Jenssen 
Bygglov – Uppföra plank – Sara Sjöberg 
Friluftsprogram remissvar – Henrik Petré, Ulf Andersson 
E-förslag kallbadhus – Ulf Andersson 
E-förslag utebad/utomhusbad – Ulf Andersson 
E-förslag multiarena – Ulf Andersson 
E-förslag preparerat promenadspår vintertid – Ulf Andersson 
E-förslag öppen isvak – Ulf Andersson 
Utbildning för nya förtroendevalda – Petra Werner  
Information om nytt arvodessystem – Sonja Hedenberg 
Dricksvatten Ulvvik – Helene Lager  
Trafikföreskrifter Fiskaregatan – Frida Ullberg 
Delegationsbeslut för granskning  

• SAM2022-2917 – Frida Ullberg  
Verksamhetsberättelse 2022 – Thomas Jenssen 
Verksamhetsplan 2023 – Thomas Jenssen 
 
______  
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§ 2 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Christian Wasell (M) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker måndagen den 30 januari 2023 i samhällsförvaltningens lokaler.       
 
______  
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§ 3 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att fastställa dagordningen för dagens sammanträde       
 
______  
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§ 4 Dnr 2023-000007 1.1.3.0 

Verksamhetsberättelse och internkontroll 2022 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att översända Verksamhetsberättelse 2022 till kommunstyrelseförvaltningen.      

Bakgrund 
Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2022 har upprättats i 
ledningssystemet Hypergene, enligt anvisningar från 
kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen 
presenteras verksamheten och viktiga händelser under året. Avsnittet mål 
och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör 
förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift 
och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till 
kommunstyrelseförvaltningens upprättande av årsredovisningen till 
kommunstyrelsen. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.      

Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse 2022 samhällsnämnden     
 
______  
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§ 5 Dnr 2022-000171 1.1.4.2 

Verksamhetsplan 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa verksamhetsplanen för 2023, 
att fastställa drift- och investeringsbudget för 2023, samt 
att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 
budget för 2023.      

Bakgrund 
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 
Bruttolista internkontroll      
 
______  
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§ 6 Dnr 2022-000222 1.1.6.4 

Remiss - Friluftsprogram 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till remissvar för det nya friluftsprogrammet som är 
framtaget av kommunstyrelseförvaltningen.      

Bakgrund 

Härnösands kommun har redan idag ett rikt friluftsliv oftast direkt i 
anslutning till bostaden oavsett var i kommunen man är bosatt. Naturen finns 
runt hörnet som erbjuder stora möjligheter till olika friluftsaktiviteter för 
både kortare och längre vistelser. Många gånger har det också visat sig 
viktigt att närheten till attraktiva naturområden har en stor betydelse vid 
människors val av bostadsort, vilket gör att en plan för hur friluftslivet skall 
utvecklas är viktigt för Härnösand. På senare år har också intresset för 
friluftsliv ökat både i Härnösand, Höga Kusten och andra områden i 
regionen. Tanken med friluftsprogrammet är att det skall bli ett kommunalt 
styrdokument som skapar bra förutsättningar för en strategisk och långsiktig 
hållbar utveckling av friluftslivet i Härnösand. Det övergripande syftet med 
friluftsprogrammet är att tydliggöra kommunens mål och ambitioner för det 
rörliga friluftslivet. Men programmet skall även vara ett bra underlag för 
kommunens översiktliga planarbete, samt vägledande vid detaljplanering och 
exploatering. Programmet ska också skapa förutsättningar för ett tillgängligt 
och innehållsrikt friluftsliv och på ett tydligt sätt förtydliga ansvars-
fördelningen mellan kommunala berörda nämnder, samt redovisa 
kommunens behov av samverkan mellan olika föreningar, organisationer och 
andra externa parter.                                                                                          
Programmet är ett styrande dokument som består av ett programdokument 
med tillhörande digitala karttjänster. Förutom dessa delar finns även en 
bilaga med sammanställningar från olika medborgardialoger och olika 
inventeringar.                                                                                          
Slutligen skall programmet antas av kommunfullmäktige och vara 
vägledande för samtliga nämnder för att utveckla Härnösand till en bättre 
plats att besöka, bo och verka i. Utöver ett stöd för den kommunala 
organisationen kan programmet även vara ett stöd för föreningar, företag 
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eller privatpersoner som har ett intresse av att nyttja eller utveckla 
kommunens naturmiljöer. 

Kort sammanställning av synpunkter på remissutgåvan av 
friluftsprogrammet; 

• Hela dokumentet är välskrivet och väl genomarbetat, men det finns 
ändå en tendens till att det sker en hel del upprepningar av samma 
information. Generellt ser vi inte att det krockar med något av de 
andra styrdokumenten vi har. Hänsyn har även tagits och inkluderat 
PBL perspektivet och Kulturmiljölagen vilket är två viktiga delar när 
vi har granskat detta. 

• För att friluftsplanen skall vara mer lätt tillgänglig för allmänheten 
bör någon form av populär version tas fram som tydligare lyfter fram 
frilufts-programmets målsättning 

• Delen om friluftsprogrammets målsättning bör få en tydligare profil 
eftersom det är programmets viktigaste dokument 

• Under friluftsprogrammets målsättning bör våra medborgares behov 
lyftas fram mer jämfört med besöksnäringen 

• Ett nytt naturvårdsprogram är beslutat av samhällsnämnden 2022 och 
inte som omnämns i remissutgåvan under revidering 

• Bondsjöområdet kan med fördel på kartan utvidgas både söderut och 
norrut 

• Kapitlet om ansvarsfördelning och resurser är bra beskrivet men det 
kanske bör förtydligas vikten av att särskilda budgetmedel avsätts för 
friluftslivet för att programmet skall kunna förverkligas 

• Under kommunala naturvårdsprojekt omnämns Godstjärn med 
möjlighet till fiske av inplanterad röding. Den delen måste strykas 
eftersom det i dagsläget inte är aktuellt 

• Del 3-Utvecklingsförslag, bör kortas ner eftersom det känns väldigt 
omfattande med mycket text 

• Landsbygdsdelen omnämns bra, men vi vill ändå påtala vikten av att 
landsbygden också får en central roll i programmet  

• Avslutningsvis kommer friluftsprogrammet inför framtiden att bli ett 
bra och viktigt styrdokument för att utveckla friluftslivet i 
Härnösands kommun 

• Vi har ett pågående planärende för Nickebo etapp II. Hur vi 
tillgängliggör friluftsområden i området för allmänheten är en viktig 
fråga i detaljplanearbetet. Exempelvis hur tillgängliggör vi 
strandområdet, utvecklar om/påstigningsupplevelsen för de som reser 
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med buss, utveckling av GC-stigar och vägar samt att vi lämnar 
tillräckligt mycket utrymme för friluftslivet inom planområdet. 
Programmet kan ge stöd i de fysiska frågorna – vi bör nämna den i 
planbeskrivningen. Utifrån detta ser vi gärna att kommunens 
utvecklingsplaner för Nickebo II beskrivs på sida 38 där utvecklings-
rekommendationer pekas ut. 
 

• Programmet är högst aktuellt kopplat till Rastas planerade etablering 
vid Höga Kusten bron. Etableringen och detaljplanen ska 
tillgängliggöra friluftsområdet och även gestaltningen ska gynna 
utvecklingen av området för friluftsliv – speciellt med tanke på Höga 
Kustens identitet som en friluftsdestination. Etableringen sker i 
mitten av två friluftsområden som man kan se i ÖP-kartan – då kan 
den ses som / utvecklas som en naturlig entré till friluftsområden. Det 
finns även ambitioner om att förlänga Höga Kusten leden och den  
skulle då passera i rastplatsen. Vi hittar ingen kartbild eller 
beskrivning av dessa natur- och friluftsområden i friluftsprogrammet, 
inte heller några utvecklingsrekommendationer för platsen. 
Programmet behöver utveckla detta för detta område för en tydligare 
vägledning i detaljplanearbetet och kommunens utvecklingsmål för 
friluftslivet. 

 

• Industrier och verksamhetsområden utpekas som någonting som kan 
fungera som en barriär till friluftsliv – att de kan vara svåra att ta sig 
igenom. Det bör beaktas i nya detaljplanen för Antjärns industri-
området när det är dags. Kanske även Saltvik etapp II/III. Friluftsliv 
kan vara nånting som man kan ta del av i anslutning till arbetsplatser 
och förbättra arbetsmiljöer om vi planerar på det sättet. Korridorer 
och stråk rekommenderas i såna områden.  

• Fortsättning på verksamheter/ industriområden; på sidan 34 om 
Bondsjöområdet måste utvecklingen av Saltvik etapp 2 och eventuellt 
3 förtydligas. Det lila området är ritat utifrån ÖPs natur- och frilufts-
lager (antar vi?) men det bör framgå hur naturvården ska ta hänsyn 
till industriutvecklingen här. Samt om en etapp 3 (intrång på det lila 
området) är lämplig eller möjlig. Noterar även att den stora våt-
marken inte är inom det lila, vilket det borde enligt oss. Där skulle 
det gärna kunna få stå något om hur vi ställer oss till köp av mark där 
för att säkerställa och kanske tillgängliggöra våtmarken och 
skogsområdet mellan industriområdet och bostadsområdet. Man 
kanske även kan förtydliga hur/om området används av skolan? 
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• Ytterligare en del är att Naturskyddsföreningen tidigare lämnat in en 
skrivelse om önskemål om bildande av naturreservat någonstans här. 
Vet inte vad som händer med den eller hur kommunen bemött den 
men vi nämner ju att ”Härnösand ska skydda fler områden som 
naturreservat eller likvärdigt” (sidan 16 även sidan 55) och där vore 
det bra om några specifika förslag/platser pekas ut som särskilt 
intressanta. 
 

• På sidan 31, stämmer verkligen avstånden (1 km respektive 5 km 
utanför tätorten)? känns långt räknat. ”Större naturområden, ca 1–3 
km2, iordningställda för friluftsliv på gång- och cykelavstånd från 
tätorten, dvs. högst 1 km.” 

 
• På sidan 35 över Murberget bör man kanske även skriva om kring-

liggande industriområde och eventuell utveckling/utbredning av det. 
T.ex. om det är möjligt att i direkt anslutning till det lila området eller 
om gränserna är ”mjuka”. Här är ju MEX-gruppen sugna på att 
utveckla för industri så lite riktlinjer och tankar kring det vore bra. 
 

• På sidan 37 borde ”bingorundan” märkas upp då det är ett mkt 
vedertaget namn i Härnösand. 

 
• Sidan 38 bör det beskrivas att det lila området till viss del krockar 

med utpekade utvecklingsområden för bostäder i ÖP runt 
Stenhammar (om vi inte tolkar kartan fel?). I så fall måste det stå att 
FP pekar ut området i strid med ÖP och hur avvägningen är tänkt att 
göras. Det är även tankar på att utveckla kring Vangsta och man bör 
beskriva intressekonflikten mellan att bygga tätortsnära och ha kvar 
tätortsnära skog och hur man kan hantera det med eventuella 
kompensations-åtgärder (utveckla områden i närheten, höja kvalitén 
på befintligt, tillgängliggöra fler områden med stigar m.m) 
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• På sidan 44 ang. Vägnön. Här har det funnits planer på att bebygga 
och fortifikationsverket drev en detaljplan rätt långt under ca 2013-
2016. Ärendet avslutades 2021 pga bristande intresse men kanske 
ändå värt att ha i bakhuvudet om det blir intressant med exploatering 
igen och hur FP ställer sig till det. 

 
• Generellt borde man kan lyfta upp Härnöleden särskilt i en karta (?) 

eftersom den är rätt ny och bara omnämns 2 ggr i dokumentet. 
 

• På sidan 54 kanske man i anslutning till Geresta projektet ska nämna 
fotbollsplanen och eventuell exploatering på den?  
Två dammar har redan anlagts, en vid hästsportarenan och en vid                 
Gerestaskolans grusplan dessa förväntas bli trevliga besöksmål på 
sikt. Ska det fortsatt vara besöksmål eller kan grusplanen 
exploateras?                                                                                              
Finns ju en detaljplan som tillåter byggnation och förstår att FP inte 
har tagit ställning till detaljplaner men eftersom det är en så het 
potatis vore det bra om detta tydliggjordes!  
 

Socialt perspektiv 
Förslaget har ingen direkt påverkan på det sociala perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen 
påverkan på det juridiska perspektivet.       

Beslutsunderlag 
Remissversionen av friluftsplanen.      
 
______  
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§ 7 Dnr 2023-000001 1.1.3.1 

Hyresavtal Kattastrand S:4 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna hyresavtalet Kattastrand S:4, samt 
att uppdra till förvaltningschef att teckna hyresavtalet enligt förslag.      

Bakgrund 
Härnösands kommun har beslutat att gatuskötsel ska genomföras med egen 
organisation för planering och arbetsledning från den 1 juni 2023. 
Lokalförsörjningsenheten har utifrån teknikavdelningens behov undersökt 
vilka lokaler som finns på marknaden som skulle vara lämpliga att hyra. 
Lokalgruppen har godkänt förslag till hyresavtal som uppfyller 
verksamhetens behov av ytor och är mest förmånligt för kommunen att 
förhyra. Årshyran är 120 000 kr och avtalet sträcker sig från 2023-03-01 tom 
2033-02-28.  
Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
 
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv då ingen ny mark tas i 
anspråk på industriområdet. 
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet ryms inom den budget som är planerad för gatuskötsel under 
teknikavdelningen.      

Beslutsunderlag 
Hyresavtal Kattastrand S:4      
 
______  
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§ 8 Dnr 2023-000002 1.1.3.1 

Hälsans stig  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att inte sponsra genom bidrag eller att anlägga en Hälsans stig i Härnösands 
kommun.      

Bakgrund 
Härnösands kommun, samhällsförvaltningen har fått in muntliga önskemål 
från Tillgänglighetsrådet om att bidra ekonomiskt med att skapa en Hälsans 
stig. 
Hälsans stig är ett koncept som drivs av Hjärt-Lungsjukas riksförbund. 
Leden ska vara tillgänglig för alla och skyltad i båda riktningarna med 
tydliga start – och stoppmarkeringar. Leden ska vara 3 - 6 km lång, vara fri 
från trappor och trafik. Den ska även vara belyst, snöröjas och vara enkel 
och trygg att använda. Hjärt–lungsjukas organisation skriver sedan ett avtal 
med kunden, i detta fall kommunen, som då betalar skyltar och material. 
Denna fråga var upp till samhällsnämnden 2017-11-23 och 
samhällsnämnden beslutade att kommunen istället för hälsans stig, anlägga 
en central och naturskön slinga enligt kommunens eget skyltprogram.  
Förvaltningen har sedan skyltat upp det centrala gångstråket runt nattviken 
under 2018. Efter gångstråket har också möbler och viloplatser anlagts. 
Socialt perspektiv 
Då kommunen har över 20 km asfalterade gång och cykelbanor i Härnösand 
samt markerat upp promenadstråket runt Nattviken finns det goda 
möjligheter till rörelse och träning utifrån individens förmåga utan att 
använda konceptet Hälsans stig.   
Ekologiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv      
 
______  



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(44) 

Sammanträdesdatum 
2023-01-26 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 9 Dnr 2022-000208 1.1.3.1 

Bygglov - uppföra plank 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9kap 30§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) bevilja 
bygglov för uppförande av plank och pergola runt serveringsyta på 
innergård, 
att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, 
att reducera avgiften i ärendet med 2296kr enligt 9kap 27§ och 12kap 8a§ 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900), samt 
att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa och efter reducerad avgift 
fastställa avgiften till 3442kr.      

Bakgrund 
Ansökan gäller uppförande av plank runt upphöjd serveringsyta med pergola 
på befintlig innergård med befintlig servering.  
Planket är på totalt 22m och har en höjd av 2.65m, från plattläggning till 
överliggare. Planket är indelat i sektioner där vissa delar är täta och vissa är 
spaljéer. Integrerat i planket finns också blomlådor. Plank och pergola är 
svartmålade mot restaurangdelen och vitmålade mot lägenheterna. 
Gällande detaljplan är nr 193 från 1966. På detaljplanekartan står överbyggd 
gård och annan terrassbyggnad. I detaljplanbestämmelsen står: 
”Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast på 
sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt”. 
Fastigheten är en 3D fastighet och fastighetsgräns går i fasad vertikalt och ca 
2,5m upp horisontalt enligt Lantmäteriets fastighetsrapport.  
I ett tidigare ärende gällande samma fastighet utförde bygglovshandläggare 
från samhällsförvaltningen ett platsbesök. Vid besöket hade plank och 
pergola redan byggts på innergården. I samband med detta så upplystes 
byggherren om att uppföra plank är en bygglovspliktig åtgärd ett 
tillsynsärende startades 2021-05-24. 
 En första ansökan kom in 2021-05-25. Flera boenden hörde av sig och 
byggherren återtog ärendet för att i dialog med bostadsrättsföreningen 
komma fram till hur planket skulle utformas. Nytt ärende skickades in 2022-
09-20.  
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Handläggning 

Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök i två lägenheter samt på 
innergården. 
Ägare till fastigheterna Telegrafen 13, 17, 20, 26 och 27 samt 
lägenhetsinnehavare i fastigheterna Telegrafen 13 och 20 har getts möjlighet 
att yttra sig över ansökan.  
Lägenhetsinnehavare och boende på Telegrafen 20 med adress Storgatan 29 
lgh 1302, 1103, 1203 och 1202 samt Storgatan 27 lgh 1102 har lämnat 
synpunkter.  
Fastighetsägare till Telegrafen 13, 26 och 27 har inte svarat liksom boende 
på Telegrafen 13 lgh 1102, 1202, 1203, 1102, 1103, 1401, 1104 och en 
boende på Telegrafen 20, lgh 1203. 
Synpunkter som inkommit säger i huvudsak att verksamheten stör boenden, 
att det är olämpligt att bygga plank 2m från balkonger, att värdet på 
lägenheterna kan minskas, samt att lösningen på innergårdens norra del 
skulle med fördel kunnat tillämpas även för den södra delen. Brf Telegrafen 
skriver ”att det är svårt att svara då lägenheterna ligger på olika avstånd 
och höjd i förhållande till aktuellt bygglov, Vissa lägenheter berör mycket 
andra knappast alls! Dock lider flertalet lägenheter av det fula 
taktäckningen av säckvävsmonteringen på pergolan,…”  
Inkomna yttranden har skickats för kännedom till byggherren. 
I övrigt har tillgängligheten tagits upp i handläggningen då del av 
serveringsytan har två trappsteg och därmed inte uppfyller 
tillgänglighetskrav.  
Bedömning 

Bygglovet omfattar enbart sökta åtgärder och tar inte ställning till 
serveringen och eventuella störningar från den i övrigt. Detta eftersom det 
sedan tidigare har varit servering på innergården och serveringstillstånd 
prövas med stöd av annan lagstiftning än Plan- och bygglagen. 
Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök på den närmsta balkongen och 
bedömer trots plankets placering vid balkongen att det gynnar boende i och 
med att insynen minskas.  
I ett yttrande lämnas synpunkter på säckväven som monterats på planket och 
vid platsbesök kan konstateras att den vid tillfället var trasig på vissa ställen.  
Bedömningen är att användning av säckväv är möjlig men att den ska vara 
hel och ordentligt monterad. Detta är något som behandlas vid startbesked.  
Den nya delen uppfyller inte kraven på tillgänglighet i och med trappsteg.  
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Från restaurangen och ut till serveringen är inte kraven på tillgänglighet 
uppfyllda då lokalen har en trappa till innergården sedan tidigare. Denna 
trappa och att innergården inte uppfyller kraven på frångänglighet gör att 
samhällsförvaltningen bedömer att undantag från tillgänglighetskrav är 
möjliga i just detta fall. 
 
Syftet med planket är att avskärma och minska insyn och störningar från 
restaurangens gäster till lägenheterna. På innergården har det tidigare varit 
servering men under en tid har det inte bedrivits någon verksamhet i lokalen.  
Detaljplanen medger att innergården får överbyggas och användas endast på 
sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt.   
Åtgärden bedöms som planenlig. Vid prövningen av detta ärende har en 
avvägning skett mellan enskilda och allmänna intressen och trots synpunkter 
från boende bedöms åtgärden som lämplig. 
De synpunkter som framförts i yttrande från boenden utgör inget hinder för 
åtgärden då alternativet att inte plank och pergola får uppföras skulle 
innebära mer insyn i lägenheterna.  
Av de handlingar som har redovisats till samhällsnämnden så bedöms 
åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.  
Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.  

Socialt perspektiv 
Planket och pergolans syfte är att minska insyn till lägenheterna från 
innergården. Samhällsförvaltningen gör därför bedömningen att inga 
negativa konsekvenser uppkommer ur det sociala perspektivet för varken 
enskilda eller allmänheten vid uppförande av plank och pergola. 

Ekologiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser. Växt- och djurlivet förändras inte 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. Beslutet strider inte mot några av kommunens 
styrdokument.      

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om bygglov SAM-2022-2789:1 
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2. Plan- och fasadritning SAM-2022-2789:2 
3. Översiktskarta SAM-2022-2789:3 
4. Yttrande från grannar SAM-2022-2789:16, 17, 18, 19, 22, 27 
5. Foto från platsbesök SAM- 2022-2789:32  
6. Reducering av avgift SAM-2022-2789:33 
 
Upplysningar 

-I detta ärende krävs tekniska handlingar, kontrollplan och startbesked.  
-Samhällsnämnden har vid platsbesök konstaterat att åtgärden har påbörjats 
utan bygglov och startbesked. Ett tillsynsärende har startats med dnr  
SAM-2021-1932. Åtgärden har påbörjats utan bygglov och startbesked och 
en byggsanktionsavgift kommer att tas ut (se 11 kap. PBL).   
-Om startbesked finns och åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut 
om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 
kap. 43 § PBL. 
-Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

* Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 
veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det 
att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 
 
Om du vill överklaga 
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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§ 10 Dnr 2023-000005 1.1.3.1 

Serveringstillstånd Tobaks Mat & Möten 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Brantefalk 
Restauranger AB (organisationsnummer 559335-9762) för Tobaks Mat & 
Möten på Fiskaregatan 4, 
att bevilja serveringstiderna mellan klockan 11.00-01.00 året runt, 
att bevilja serveringstider på uteserveringen mellan klockan 11.00-01.00 året 
runt, 
att bevilja servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker, 
samt 
att bevilja catering till slutna sällskap.      

Bakgrund 
Brantefalk Restauranger AB har ansökt om serveringstillstånd på 
Fiskaregatan 4 med en serveringsyta inomhus för 70 personer och en 
uteservering för 20 personer med serveringstider klockan 11.00-01.00.  
Förutom lunchmenyerna kommer kvällsmenyerna vara i tillräcklig 
omfattning för att uppfylla matkravet enligt alkohollagen. 
Sökande har goda erfarenheter av servering då bolaget innehar 
serveringstillstånd sedan tidigare i en annan verksamhet. Ett kunskapsprov 
behöver därför inte utföras av sökanden.  
Ekonomisk granskning har gjorts utan anmärkning. Polisen och 
Räddningstjänsten har inget att erinra.  

Socialt perspektiv 
Verksamhetens huvudsakliga kundkrets är vuxna.  

Ekologiskt perspektiv 
Verksamheten bedöms inte ha någon ekologisk påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utredningen visar att verksamheten kan skötas enligt Alkohollagen. En 
avgift för ansökan tas ut för att täcka kommunens kostnader för 
handläggningen.      
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Beslutsunderlag 
Alkohollagen 
Utredning 
Ansökan inklusive bilagor 
Utdrag ur Syna 
Remissvar Polisen 
Remissvar Skatteverket 
Remissvar Räddningstjänsten  
Ritning inomhus 
Ritning uteservering 
Ritning uteservering     
 
______  
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§ 11 Dnr 2023-000015 1.1.3.1 

Serveringstillstånd Härnösands Arena 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja Wole Event AB, med organisationsnummer: 559319-6115, 
tillfälligt tillstånd till allmänheten den 17 februari 2023 mellan kl. 21.00 till 
02.00 på Härnösands Arena, Brännavägen 166,  
att bevilja servering av öl, vin, spritdryck samt andra jästa alkoholdrycker 
till allmänheten, samt 
att begränsa spritdryck till enbart försäljning av alkoläsk upp till 5%.      

Bakgrund 
Wole Event AB har sökt om tillfälligt tillstånd till allmänheten. 
Ansökan avser event vid Härnö Arena (curlinghallen) den 17 februari 2023. 
Mat och dryck ska erbjudas vid bar i anknytning till publikframträdande.  
Räddningstjänsten Höga Kusten har i ett yttrande granskat dokument och har 
inte haft något att erinra. 
Jubel AB som står som ansvarig för arrangemanget har gjort en anmälan till 
Polismyndigheten. Polismyndigheten har inte något att erinra. 
Den sökande har tillräcklig kunskap för att inneha ett serveringstillstånd. 

Socialt perspektiv 
Evenemanget kommer att ha en åldersgräns vid arton år, därmed finns inga 
risker för att minderåriga kan konsumera alkoholhaltiga drycker. 

Ekologiskt perspektiv 
Ansökan innebär inte någon ekologisk påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Sökande bolag har genom utredningen visat på goda ekonomiska finanser. 
Risken för att bolaget försätts i konkurs och lämnar skulder till det allmänna 
bedöms som mycket liten.     

Beslutsunderlag 
Utredning utförd av Samhällsförvaltningen.      
______  
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§ 12 Dnr 2023-000006 1.1.3.1 

Trafikföreskrifter Fiskaregatan 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fiskaregatan 2280 2023:1, 
att anta Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fiskaregatan 2280 2023:2, samt 
att föreskrifterna träder i kraft den 20 februari 2023.      

Bakgrund 
Fastighetsägare Westerlind har till kommunen inkommit med önskemål om 
att reglera parkeringsplatserna utanför fastighet Svarvaren 15 och Städet 15, 
adress Fiskaregatan nr: 4 - 6. Westerlind önskar att parkeringsplatserna 
utmed gatan ska regleras till två timmar tillåten parkering. Som skäl anger de 
att de önskar en bättre omsättning av platserna utmed gatan då de i 
byggnaden har en restaurang som kräver fler parkeringsplatser för deras 
gäster. 
 
Berörd sträcka är reglerad som huvudled enligt Härnösands kommuns lokala 
trafikföreskrifter 2280 2010:017. Att reglera gatan som huvudled innebär 
bland annat att de generella reglerna i 3kap 55§ 3pt om förbud att parkera på 
huvudled blir tillämpliga. Kommunen får dock trots bestämmelsen om 
parkeringsförbud tillåta parkering på en huvudled med en lokal 
trafikföreskrift enligt 10 kap 1§ 16pt, se LTF 2280 2010:095 och 2280 
2010:096. Nuvarande tillåtelse att parkera anger inga särskilda tidsvillkor  
 
Det blir till kommunen att pröva om det finns särskilda skäl att reglera 
tillåtelsen att parkera ytterligare. Kommunen har sedan 2021-02-18 antagit 
särskilda parkeringsriktlinjer för kommunen. I riktlinjerna anges inga 
särskilda villkor gällande tillåten parkering på huvudled. Att reglera en gata 
som huvudled i sig är dock en tydlig prioritering på att man anser att gatan är 
av stor vikt gällande framkomlighet  
 
I riktlinjerna anges att tidsvillkoret på två timmar främst ska tillämpas i de 
centrala områdena. Det står vidare i Plan och bygglagen tydligt att det är 
fastighetsägarens ansvar att ombesörja parkering i första hand på egen mark, 
kommunen har således inget ansvar att ombesörja fastighetsägare med 
parkeringsplatser. Gatan ska främst vara till för den rörliga trafiken. 
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Allmänna platser kan inte heller reserveras utan ska vara till för alla enligt 
likställighetsprincipen i kommunallagen. Undantag kan dock göras för t.ex. 
platser för rörelsehindrade.  
 
Kommunen har även tagit fram en mobilitetsriktlinje där det framgår hur 
många parkeringsplatser en verksamhet behöver anordna för att tillgodose ett 
parkeringsbehov.  
 
En fastighetsägare har också ansvar enligt boverkets byggregler, BBR att 
anordna parkeringsplatser för rörelsehindrade inom 25meters gångavstånd 
från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. 
 
Kommunen ska enligt parkeringsriktlinjerna säkerställa att det finns ett antal 
reserverade parkeringsplatser för de med parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade att parkera. Riktlinjerna anger att de ska finnas vid viktiga 
målpunkter som arenor för kultur och idrott, handel, offentliga inrättningar 
och motsvarande. På berörd sträcka finns idag ett museum, 
samhällsförvaltningen anser därmed att det fortsatt ska finnas platser 
reserverade för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Två nya 
platser föreslås placeras närmare entrén för att uppfylla dessa kriterier. 
Föreslagna platser har även en trottoar och ansluter till närliggande 
gångbana. 
 
Samhällsförvaltningen bedömer att det finns skäl att reglera 
parkeringsplatserna med tidsvillkor. Som skäl anger förvaltningen att då 
gatan är huvudled ska tillåten parkering vara av kortvarig karaktär. 
Samhällsförvaltningen föreslår därmed  
 

• Att parkering endast tillåts i högst 2 timmar i följd och att 
parkeringsskiva eller motsvarande ska användas.  

• Att tre platser reserveras för de med parkeringstillstånd  
 
Polismyndigheten har den 19 januari 2023 beretts möjlighet att yttra sig 
gällande den nya lokala trafikföreskriften och har den 20 januari 2023 
lämnat sitt yttrande att de inte har någon erinran gällande förslaget.  
Socialt perspektiv 
Regleringen kommer att skapa en bättre omsättning av parkeringsplatser i 
området men försvårar för de som behöver parkera längre än två timmar. I 
området finns det dock möjlighet att hyra parkering på privatmark det går 
även att betala per timme. 
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Ekologiskt perspektiv 
En begränsning av tiden kan även generera att andra väljer annat färdmedel. 
På sträckan finns idag två busshållplatser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) får särskilda trafikregler 
meddelas genom lokala trafikföreskrifter som gäller stannade och parkering. 
Sådana föreskrifter får även avse tidsbegränsningar. Av 10 kap. 3 § framgår 
bland annat att kommunen meddelar lokala trafikföreskrifter om parkering 
för samtliga vägar som ligger inom tätbebyggt område. 
 
Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 
kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 § 
Trafikförordningen (1998:1276) ska Polismyndigheten och den statliga 
väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig, 
Trafikförordningen 10 kap 5§. 
 
Förvaltningen uppskattar att kostnaden för utmärkningen kan hanteras inom 
driftbudgeten.      

Beslutsunderlag 
Parkeringsriktlinjer 2021-02-18 dnr 2017-000201 514 
Mobilitetsriktlinjer och vägledning för parkering i Härnösands kommun, 
KS19-473,SAM17-2997 
Trafikförordningen (1998:1276)  
STFS 2280 2023:1 
STFS 2280 2023:2     
 
______  

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
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§ 13 Dnr 2022-000005 1.1.3.1 

E-förslag - Kallbadhuset Härnösand 

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

Bakgrund 
Daniel Prytz skickade 2021-08-13 in ett e-förslag med önskemål om att 
Härnösands kommun skall bygga ett kallbadhus. Enligt förslagsställaren så 
finns det idag inte många kommuner som historiskt haft ett kallbadhus som 
Härnösand tydligen tidigare haft på Sälsten. Ett kallbadhus skulle även 
kunna vara en turistattraktion för vår stad, samt det enda i Höga Kusten 
området enlig förslagsställaren. För arbetet med nya planprogrammet för 
Skeppsbron har också frågan om ett kallbadhus lyfts in i de 
medborgardialoger som genomförts och om frågan om ett kallbadhus 
kommer att aktualiseras i samband med det arbetet är inget vi kan utesluta i 
dagsläget.                                                                                                                                                                                                            
Däremot finns det i den nuvarande fleråriga investeringsplanen för 
Samhällsförvaltningen inga planer eller ekonomiskt utrymme för att påbörja 
en förstudie för att i första hand se över möjligheterna för lämplig placering 
av ett framtida kallbadhus. Vidare så anser förvaltningen att betydligt större 
frågor ligger i framtiden som måste prioriteras både vad gäller ekonomi och 
drift. 
Även de planer som finns för att utveckla Smitingens havsbad gör att frågan 
om en nybyggnation av ett kallbadhus inte kan beslutas i dagsläget. Hur en 
utveckling och utformning av Smitingens havsbad kan komma att ske om de 
planerade campingplanerna påbörjas gör också att dessa frågor kommer att 
ha en hög prioritet inom de närmaste åren.                                      
Förvaltningens bedömning är även att utifrån nyttjandegraden för ett 
framtida kallbadhus, så finns det i dagsläget betydligt större behov av 
satsningar inom andra prioriterade områden för fritidssektorn i Härnösand. 

Socialt perspektiv 
Förslaget till beslut har ringa påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget till beslut har ingen påverkan på perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget till beslut har ingen påverkan på perspektivet.      

Beslutsunderlag 
E-förslag nr 89      
 
______  
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§ 14 Dnr 2022-000130 3.6.8.1 

E-förslag - Ute bad 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget inte genomförs, samt 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Katarina Bylund skickade 2022-06-28 in ett e-förslag med önskan om att 
Härnösand ska bygga ett nytt ute bad. Ändå sedan Bondsjöbadet försvann 
har hon ställt frågan när det skall ersättas med något nytt utebad.                                  
I nuvarande fleråriga investeringsplan för Samhällsförvaltningen finns det i 
dagsläget inga planer för att titta på möjligheterna att uppföra ett nytt 
utomhusbad och ett sådant projekt kräver en långsiktig förstudie som inte 
enbart handlar om den ekonomiska finansieringen utan också en förstudie 
över en framtida tänkt placering.                                                                                                                       
För området runt nuvarande simhallen som tidigare delvis varit föremål för 
funderingar om möjligheten till etablering av ett nytt utomhusbad har det 
numera framtagits ett nytt gestaltningsprogram för Kanaluddens strandpark.  
Där finns inget planerat utrymme för ett nytt utomhusbad utan inriktningen i 
dagsläget för området är mer att förstärka parkkaraktären som finns redan 
idag med strandpromenaden, nya sittmiljöer samt flera nya aktivitetsytor i 
området öster om simhallen. Dock medger detaljplanen att det inför 
framtiden kan anläggas en 50 m utomhusbassäng. 

Socialt perspektiv 
Beslutet medför delvis en negativ inverkan på perspektivet eftersom ett nytt 
utomhusbad skulle kunna påverka folkhälsan och barns möjligheter till 
simundervisning på ett positivt sätt. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.      

Beslutsunderlag 
E-förslag nr 153     
______  
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§ 15 Dnr 2021-000121 1.1.3.1 

E-förslag - Utomhusbad 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget inte genomförs, samt 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Kicki Kjönberg lämnade in ett e-förslag 2021-04-20 med önskemål om ett 
nytt utomhusbad i Härnösand. Enligt förslagsställaren var det gamla 
utomhusbadet på Bondsjöhöjden populärt och många blev besvikna när det 
togs bort.                                                                                                                         
I nuvarande fleråriga investeringsplan för Samhällsförvaltningen finns det i 
dagsläget inga planer för att titta på möjligheterna att uppföra ett nytt 
utomhusbad och ett sånt projekt kräver en långsiktig förstudie som inte 
enbart handlar om den ekonomiska finansieringen utan också en förstudie 
över en framtida tänkt placering.                                                                                
För området runt nuvarande simhallen som tidigare delvis varit föremål för 
funderingar om möjligheten till etablering av ett nytt utomhusbad har det 
numera framtagits ett nytt gestaltningsprogram för Kanaluddens strandpark.  
Där finns inget planerat utrymme för ett nytt utomhusbad utan inriktningen i 
dagsläget för området är mer att förstärka parkkaraktären som finns redan 
idag med strandpromenaden, nya sittmiljöer samt flera nya aktivitetsytor i 
området öster om simhallen. Dock medger detaljplanen att det inför 
framtiden kan anläggas en 50 m utomhusbassäng.  

Socialt perspektiv 
Beslutet medför delvis en negativ inverkan på perspektivet eftersom ett nytt 
utomhusbad skulle kunna påverka folkhälsan och barns möjligheter till 
simundervisning på ett positivt sätt. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.      
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Beslutsunderlag 
E-förslag nr 59      
 
______  
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§ 16 Dnr 2022-000131 3.6.8.0 

E-förslag - Multiarena 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget inte genomförs, samt  
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Kikki Kjönberg skickade 2022-06-27 in ett e-förslag för byggandet av en 
multiarena för hundsport. En arena som enligt förslagsställaren skulle kunna 
locka turister till Härnösand och öka möjligheterna för deltagande i kurser 
och tävlingar även vintertid. För närvarande finns det tyvärr inga 
ekonomiska möjligheter för Samhällsförvaltningen att planera för att anlägga 
en speciell arena för enbart hundsport. En befintlig anläggning som redan 
idag skulle kunna användas för liknande arrangemang är Härnösand 
Hästsport Arena, där det finns två stora inomhushallar.  

Socialt perspektiv 
Beslutet medför ingen speciell påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.      

Beslutsunderlag 
E-förslag nr 151      
 
______  
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§ 17 Dnr 2022-000154 3.6.8 

E-förslag - Preparerat promenadspår vintertid 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget delvis genomförs, samt 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Jessica Ögren skickade 2022-08-01 in ett e-förslag med önskan om att 
kommunen skulle börja preparera olika promenadslingor vintertid. Enligt 
förslagsställaren så blir många populära promenadslingor skidspår på vintern 
och eftersom det inte är tillåtet att promenera i preparerade skidspår så 
försvinner den möjligheten vintertid.                                                                  
Samhällsförvaltningen ser i dagsläget positivt på förslaget, dels som ett led i 
att förbättra förutsättningarna för folkhälsan och dels för att se om det 
minskar antalet personer som idag promenerar i preparerade skidspår.                    
Förslaget är att preparera ett spår med utgångspunkt från östra sidan om 
Myrans Flygfält och sedan en slinga som angör nere vid Hästsport Arenan. 
Fördelen med den slingan är också att befintliga maskinresurser från 
Högslätten kan användas och som utförare planeras Arbetslivsförvaltningens 
resursgrupp som redan idag finns tillgänglig för allehanda uppdrag inom 
fritid. Efter säsongen utvärderas försöket för att se om det kan utvecklas 
ytterligare kommande vintrar. Bifogas också en bild på den tänkta 
sträckningen.  
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Socialt perspektiv 
Beslutet medför delvis en positiv inverkan på perspektivet eftersom en ny 
promenadslinga vintertid skulle kunna påverka folkhälsan och människors 
möjligheter att komma ut på friskvård. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet då försöket genomförs med 
befintliga resurser.      

Beslutsunderlag 
E-förslag nr 160      
 
______  
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§ 18 Dnr 2022-000186 1.1.3.1 

E-förslag - Öppen isvak för vinterbadare i centrala 
Härnösand 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget inte genomförs, samt 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Maria Rönnberg skickade 2022-09-16 in ett e-förslag om att kommunen 
skulle anlägga en öppen isvak i centrala Härnösand. Enligt förslagsställaren 
har vinterbad blivit alltmer populärt och eftersom Härnösand är en stad vid 
vattnet så skulle det kunna uppskattas av många.                                                  
Enligt förslaget skulle isvaken med fördel kunna anläggas nedanför 
Simhallen där det idag finns en befintlig brygga.                                                                            
Samhällsförvaltningen är i grunden positiv till förslaget, men är tveksamma 
till förslaget om placering i havet och i anslutning vid en brygga som även 
kan locka många andra besökare som inte har för avsikt att vinter bada.                  
Sedan när det gäller ansvarsfrågan samt andra säkerhetsfrågor så har 
förvaltningen omvärlds bevakat andra medborgarförslag i andra kommuner 
och tittat på hur andra kommuner löst frågan och de flesta kommuner har 
avslagit inkomna förslag. Förvaltningen har idag inga resurser för att axla det 
ansvar som en central isvak skulle innebära och därför är det för stor risk att 
förvaltningen åläggs det ansvaret.                                                                                   
I många kommuner som förvaltningen tittat på så förordas hellre att låta 
olika bastuföreningar, badföreningar, företag eller privatpersoner anordna 
detta. Dock ställer sig förvaltningen positiv till att i nån form stödja initiativ 
där en förening eller annan aktör vill anlägga och ansvara för en isvak. 

Socialt perspektiv 
Beslutet medför ingen speciell påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.      
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Beslutsunderlag 
E-förslag nr 168      
 
______  
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§ 19 Dnr 2023-000013 1.1.3.1 

Dricksvatten i Ulvvik 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta svaret som sitt eget.       

Jäv 
Per-Eric Norberg (C) anmäler sig jävig och deltar inte under 
informationsföredragningen och deltar inte i beslutet i ärendet.  

Bakgrund 
Samhällsnämnden har mottagit en inbjudan i ett mail som rör ett avslutat 
ärende vilket förvaltningen hanterat på delegation.  
 
Förslag till gemensamt svar på mejlet ”Vattenproblemen  
Ulvviksstrand” 
 
”Hej Thomas! 
Vi i samhällsnämnden har tagit del av ditt mejl. Eftersom ärendet hos 
kommunen är avslutat och  
beslut redan är fattat, avböjer vi din inbjudan till ett besök.  
 
Vänliga hälsningar, 
Samhällsnämnden i Härnösand genom ordförande Helena Elfvendal.”       

Beslutsunderlag 
Förslag till svar 
Inkommande mail: ”Vattenproblemen Ulvviksstrand” 
Delegationsbeslut miljöbalken SAM2020-1906 
Delegationsbeslut dricksvatten SAM2020-1906      
 
______  
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§ 20 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Handläggaren redogör för delegationsbesluten som nämnden valt ut för 
granskning:    

• SAM2022-2917 – Lokala trafikföreskrifter    
 
______  
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§ 21 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna, samt  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde: 

• SAM2022-2738 Strandskyddsdispens 

• SAM2022-3075 Namnsättning på ny gata på västra Saltvik        

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-12-08 – 2023-01-18       
 
______  
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§ 22 Dnr 2022-000197 1.1.3.1 

Anmälan av delegationsbeslut  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut SAM2022-000225 – Ansökan om skolskjuts      
 
______  
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§ 23 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Beslut-2022000407-KS-§ 142 
Beslut-2022000406-KS-§ 136 
Beslut-2022000405-KS-§ 135 
Beslut-2022000404-KS-§ 137 
Beslut-2022000415-KS-§ 132 
Beslut-2022000474-KS-§ 140 
Beslut-2022000476-KS-§ 138 
Beslut-2022000484-KS-§ 143 
Delegationsordning Kommunstyrelsen 2023-2026 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun 
Östersunds tingsrätt DOM Mål nr M 2875-21 
Länsstyrelsens beslut ärendebeteckning: 505-5836-2022      
 
______  
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§ 24 Dnr 2023-000012 1.1.3.0 

Valärenden 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att till styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund/NTF för 
verksamhetsåret 2023 föreslå Charlotte Höglund Bystedt (SD) och Linda 
Saltin (S). 
att som representanter till kommunens referensgrupp för miljö-, energi- och 
klimatstrategiskt arbete välja Helena Elfvendal (MP), Hans Rosengren (S) 
och Per-Eric Norberg (C)    

Beslutsunderlag 
Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland      
 
______  
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§ 25 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

• Ser bra ut på förvaltningen överlag 

• Övergång simhallen har fungerat bra 

• Utredning naturområde Saltvik     
 
______  
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§ 26 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Ordförande Helena Elfvendal (MP) informerar om följande: 

• Ny roll som ordförande 

• Livsmedelsupphandling  

• Invigning ny skidlift      
 
______  
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§ 27 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Inbjudan utbildning nämnder nya förtroendevalda. 
Linda Saltin (S) informerar om styrelsemöte med NTF.   
Per-Eric Norberg (C) informerar om kollektivtrafikmyndigheten.     
 
______  
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