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§ 66 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Samhällsnämnden har fått informationsföredragningar i följande ärenden: 
Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen La 
Caverna – Helene Lager, Petri Stenport 
Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd enligt alkohollagen Vägnö 
Golfrestaurang – Helene Lager, Petri Stenport 
Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet 2022 – Linda 
Fransson 
Delegationsbeslut till granskning – Registrering av livsmedelsanläggning 
2022-1251 – Dan Tjell 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag på fastigheten Lövkojan 18 – Ulrika 
Olsson 
Planbesked Äland 25:1 och del av Äland 13:1 – Malin Nyberger 
Ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:45, beslut om antagande – Linda 
Johansson 
Hastighetsplan – Ulf Rehnberg 
Uppföljning datumparkering – Ulf Rehnberg 
Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd – Thomas Jenssen 
Förslag på resultatuppdrag budget 2023 – Thomas Jenssen 
Tillsammans för långsiktig planering av Vårdkasens fritidsområde som en 
del av destination Höga Kusten – Knapp Britta Thyr 
Behov av översyn kring organisation Vårdkasens skidanläggning – Knapp 
Britta Thyr 
 
______  
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§ 67 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Charlotte Bystedt (SD) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker 2022-04-14 kl.14.30 i samhällsförvaltningens lokaler.      
______  
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§ 68 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att valärenden flyttas upp på dagordningen så att ärendet behandlas innan 
ärendet Förslag på resultatuppdag budget 2023 och  
att fastställa dagordningen för dagens möte.      

Yrkanden 
Lillemor Andersson (C) föreslår att valärenden flyttas upp på dagordningen 
så att ärendet behandlas innan ärendet Förslag på resultatuppdag budget 
2023.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
desamma. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad till dagens möte      
______  
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§ 69 Dnr 2022-000065 1.1.3.1 

Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd 
enligt alkohollagen, Vägnö Golfrestaurang 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att återkalla stadigvarande serveringstillstånd för Kan Själv med 
organisationsnummer 781019-7843 med serveringsställe Vägnö 
Golfrestaurang, restaurangnummer 2280 2182 med stöd av 9 Kap, 18§ 1 st. 
alkohollagen (2010:1622) och 
att beslutet överlämnas till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten samt 
Länsstyrelsen enligt 9 kap. 7 § alkohollagen.      

Bakgrund 
En ansökan om stadigvarande serveringstillstånd inkom den 21 april 2021 på 
restaurangnummer 22802182. Ett nytt tillståndsbevis utfärdades den 21 maj 
2021. Vid registerslagning den 29 mars 2022 framkom att Kan Själv med 
organisationsnummer 781019-7843, serveringsställe Vägnö Golfrestaurangs 
serveringstillstånd fortfarande var aktuell i Folkhälsomyndighetens register. 
Enligt Folkhälsomyndighetens Föreskrift och allmänna råd om 
tillståndsbevis (Fhohms 2014:6) får det aldrig finnas två aktuella 
serveringstillstånd med samma restaurangnummer. Därav ska ett gammalt 
serveringstillstånd återkallas. 

Socialt perspektiv 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som 
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att 
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 
näringslivspolitiska intressen. En noggrann och rättssäker tillståndsprövning 
och ett systematiskt tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med 
att skydda barn och unga från såväl sociala som hälsomässiga skador. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet får inga ekologiska konsekvenser.  
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som 
utförs. Detta för att utreda sökandens lämplighet utifrån god ekonomisk sed, 
brottslig aktivitet samt kontrollera efterlevnaden av alkohollagens 
intentioner. En övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade 
tillsynsarbetet för med sig täcks av avgifter såsom 
anmälan/ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed påverkas inte 
kommunens övergripande budget.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
Alkohollagen (2010:16:22) 
Föreskrift och allmänna råd om tillståndsbevis (Fhohms 2014:6) 
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd, SAM-2021-1689      
______  
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§ 70 Dnr 2022-000066 1.1.3.1 

Återkallande av stadigvarande serveringstillstånd 
enligt alkohollagen, La Caverna 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kap. 12§ första stycket samt 9 kap. 18§ första stycket 
tredje punkten i alkohollagen (2010:1622) dra tillbaka stadigvarande 
serveringstillstånd för La Caverna med organisationsnummer 556939-0544.  
att beslutet överlämnas till Folkhälsomyndigheten, Polismyndigheten samt 
Länsstyrelsen enligt 9 kap. 7 § alkohollagen.      

Bakgrund 
I ärende ”Anmälan om ändring av serveringstillstånd (SAM-2022-1282)” 
övertog en ny ägare hela kontrollen över verksamheten genom köp av 
samtliga aktier. Därmed blev hen en betydande person i företaget. Vid 
ändringar av betydande art ska en lämplighetsprövning göras på person/er 
som kommer in i verksamheten. 
Vid utredning av den nya tillståndshavaren framkom information som 
påverkar serveringstillståndet på La Caverna.  
Enligt 8 kap. 12§ första stycket alkohollagen ska person/er som driver 
verksamhet med serveringstillstånd vara lämpliga ur personliga och 
ekonomiska förhållanden. 
Om lämplighet inte kan fastställas för nya personen/er så finns det ingen 
grund för ett pågående serveringstillstånd. 
Om en lämplighetsprövning visar att den nya ägaren inte är lämplig för ett 
serveringstillstånd ska tillståndet dras tillbaka enligt 9 kap. 18§ första stycket 
tredje punkten alkohollagen. 
 
Lämplighetsprövning 
I en lämplighetsprövning ska den sökande visa att man är lämplig att servera 
alkohol. Lämplig betyder bland annat att man sköter ekonomi, inte har ett 
brottsligt förflutet och att man kan visa på kunskaper i alkohollagen genom 
att ha klarat ett kunskapsprov. 
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Samhällsförvaltningen gör prövningar av personlig lämplighet av person/er 
som har betydande inflytande i verksamheten. Dessa är t.ex. firmatecknare, 
delägare, ledamöter och aktieägare. 
I en prövning skickas remisser ut till andra myndigheter såsom 
Polismyndigheten. Remissvaren från andra myndigheter kan ibland försvåra 
möjligheten till att få serveringstillstånd. Det kan exempelvis handla om 
tidigare skatteskulder eller begångna brott. 
Vid en lämplighetsprövning ska inkommen information värderas på ett 
objektivt sätt. I regel bör begångna brott som är äldre än tre år inte påverka 
prövningen. Detta kan frångås vid grövre brott eller om andra 
omständigheter kan bli aktuella. 
I detta fall visar Polismyndighetens slagning på återkommande brottslig 
aktivitet, vidare så finns alkoholrelaterad och ekonomisk brottslighet. Vid 
prövning av en persons lämplighet ska alkoholrelaterad och ekonomisk 
brottslighet värderas högre då det kan reflektera förmågan att bedriva 
företagsverksamhet med alkoholservering. 
Slagningen i SYNA visar på skulder hos Kronofogden vid ett par tillfällen 
som inte är försumbara. Just nu finns inga oreglerade skulder. Slagning visar 
även på betalningsföreläggande. 
Vår samlade bedömning efter lämplighetsprövning är att den nya 
tillståndshavaren inte är lämplig att inneha ett stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten. 

Socialt perspektiv 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som 
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att 
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 
näringslivspolitiska intressen. En noggrann och rättssäker tillståndsprövning 
och ett systematiskt tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med 
att skydda barn och unga från såväl sociala som hälsomässiga skador. Om 
serveringstillstånd missbrukas eller på annat sätt bryter mot alkohollagen kan 
en kommun dra tillbaka ett serveringstillstånd. Detta för att förhindra 
felaktig hantering av alkohol. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet får inga ekologiska konsekvenser.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som 
utförs. Detta för att utreda sökandens lämplighet utifrån god ekonomisk sed, 
brottslig aktivitet samt kontrollera efterlevnaden av alkohollagens 
intentioner. En övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade 
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tillsynsarbetet för med sig täcks av avgifter såsom 
anmälan/ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed påverkas inte 
kommunens övergripande budget.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-29 
Anmälan om ändring av serveringstillstånd (SAM-2022-1282) 
Alkohollagen (2010:1622) 
Yttrande Polismyndigheten, 2021-09-27 samt 2022-04-04 
Slagning SYNA 2022-03-29, 2022-03-09 samt 2022-04-05 
Regeringens proposition, 2009/10:125, En ny alkohollag. 
Yttrande från La Caverna     
______  
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§ 71 Dnr 2022-000046 3.2.2.0 

Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet 
2022 (SAM 2022-1377) 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta föreslagen kontrollplan för år 2022-2024, 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2022 och 
att skicka beslutet till kommunstyrelsen för kännedom.      

Bakgrund 
Samhällsnämnden är behörig kontrollmyndighet för kontroll utifrån 
livsmedelslagstiftningen. Kraven på kontrollen finns bland annat i EU-
parlamentets och Rådets förordning nr 2017/625.  
Nämnden ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på de 
anläggningar som finns inom kommunens gränser och för vilka kommuner 
är kontrollansvariga för. Vidare ska det säkerställas att kontrollen är 
likriktning och kvalitet säkerställs. 
Samhällsnämnden ska fastställa en kontrollplan som ska ge en övergripande 
bild av myndighetens planerade kontroll. Planen ska vara minst treårig och kan 
beskrivas som en sammanställning av rutiner och andra typer av dokument. 

Av kontrollplanen ska det framgå:  
• Mål för kontrollen, satta så att de leder till en förbättring av verksamheten. 
• Vilka operativa mål som är aktuella och hur inriktning, mål och 

prioriteringar i NKP:n beaktas 
• Hur myndigheten säkerställer att kontrollen är opartisk på alla nivåer. 
• Vilka juridiska befogenheter som finns. 
• Hur det säkerställs att det finns tillräckliga finansiella resurser. 
• Tillgången till tillräckligt med personal samt att personalen är tillräckligt 

kvalificerad och erfaren, inkluderat ledning. 
• Tillgång till lokaler och utrustning samt lämplig laboratoriekapacitet. 
• Hur förteckningar över registrerade anläggningar hålls aktuella. 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

• Prioriteringarna vad gäller kontroll av anläggningar, anläggningstyper, 
varor, varuslag eller kontrollområden. 

• Säkerställandet av kontrollens kvalitet och enhetlighet på alla nivåer 
samt hur rutiner hålls uppdaterade m.m. 

• Hur olika kontrollmetoder ska användas, särskilt provtagning. 
• Hur genomförd kontroll följs upp, utvärderas och beaktas. 
• Vilken beredskap som finns. 

Hur samhällsförvaltningen sedan avser att genomföra kontrollen år 2022, 
dvs. operativt, framgår i förslaget till verksamhetsplan. Som grund för denna 
finns en inventering av resursbehoven, bilagt finns därför även en 
behovsinventering över området. I kontrollplanen finns en beskrivning av 
hur kontrollen ska följas upp samt hur nämndens verksamhet ska utvärderas, 
med anledning av detta har därför en uppföljning av 2022 gjorts, se bilagor.    
Socialt perspektiv 
Förslaget om kontroll- och verksamhetsplan bedöms inte påverka 
perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget om kontroll- och verksamhetsplan bedöms inte påverka 
perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
De behöriga myndigheterna ska ha, eller ha tillgång till, tillräckligt stor för 
ändamålet väl kvalificerad och erfaren personal, så att offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet kan utföras på ett effektivt och verkningsfullt 
sätt, enligt artikel 5.1 e i förordning (EU) 2017/625. Förslaget till 
verksamhetsplan innebär att tillgängliga resurser är mindre än behovet. 
Konsekvensen om det vid årets slut finns kontroll som inte är utförd, är att 
det kan behöva skjutas till skattemedel för att genomföra kvarvarande i och 
med att efterhandsdebitering börjar tillämpas från om med 2023. Om inte 
riskerar livsmedelsaktörer att betala för sin kontroll två gånger alternativt att 
kontrollen inte utförs som planerat.  
Samhällsnämnden och kommunstyrelsen i de fall samhällsnämnden är jävig, 
är skyldiga att fastställa en plan för myndighetens operativa 
livsmedelskontroll inför varje år. Planen ska också följas upp och utvärderas 
regelbundet, detta framgår av 3 e-f §§ Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig livsmedelskontroll. I detta ärende har 
miljöchef Helene Lager deltagit.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 
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Behovsinventering 2022 
Uppföljning och utvärdering av 2021 
Kontrollplan 2022-2024 
Verksamhetsplan 2022      
______  
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§ 73 Dnr 2022-000052 3.1.2.2 

Planbesked Äland 25:1 och del av Äland 13:1 
(SAM2022-1122) 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna att detaljplanearbetet för Äland 25:1, Äland 4:9, Äland 4:13 
och del av Äland 13:1 får påbörjas och 
att fastställa kostnaden för planbesked till 14 490 kr baserat på taxa fastställd 
av kommunfullmäktige § 135 2021-12-21.      

Bakgrund 
Planområdet omfattar fastigheterna Äland 25:1, Äland 4:9, Äland 4:13 och 
del av Äland 13:1. Planområdet avgränsas av den gamla banvallen i väster, 
Älandsfjärden i öster, jordbruksmark i söder och en befintlig byggnad som 
har varit restaurang i norr. Ansökan för planområdet inkom 7 februari 2022. 
Ansökan redovisar radhusbebyggelse med cirka 12 bostäder med 
intilliggande carportslänga i bakkant av fastigheterna.  
För Äland 25:1 har Länsstyrelsen avslagit en strandskyddsdispens i samband 
med ett förhandsbesked för två tomter för friliggande bebyggelse. I 
strandskyddsdispensen hävdade kommunen LIS, alltså 
landsbygdsutvecklings i strandnära läge, något Länsstyrelsen inte godtog 
utan menade att Älandsbro är en tätort och inte kan räknas som landsbygd. 
Länsstyrelsen menade även att de hade prövat de andra skälen som finns i 
miljöbalken för att upphäva strandskyddet men att inte något av dessa heller 
kunde användas. Då ansökan om detaljplan även omfattar del av fastigheten 
13:1 samt fastigheterna Äland 4:9 och 4:13 ser förutsättningarna för att 
upphäva strandskyddet lite annorlunda ut än när förhandsbeskeden 
behandlades.  
Planområdet omfattas inte utav någon befintlig detaljplan.  
I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 
2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark- och 
vattenanvändning som glesbygd/jordbruksmark. Ansökan bedöms inte vara i 
linje med översiktsplanen varpå ärendet lyfts till nämnden för beslut. Då 
föreslagen bebyggelse ändå bygger vidare på befintlig bebyggelse och 
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infrastruktur ses det ändå intressant att utreda i en planprocess om åtgärden 
är lämplig trots översiktsplanens intentioner.  
Kostnaden för planbesked fastställs till 14 490 kronor och betalas av 
sökande.  
Detaljplanen hanteras med ett utökat planförfarande eftersom åtgärden inte 
stämmer helt överens med översiktsplanen och förväntas kunna antas Q4 
2023. Planarbetet förväntas kunna påbörjas Q2 2022.  
Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att planarbetet för 
aktuellt område får påbörjas.  

Bedömning  
Planområdet ligger inom strandskyddat område. För att upphäva strandskydd 
finns det angivet sex olika skäl samt LIS-skälet. För fastigheten Äland 13:1 
kan skäl 1 användas då området kan anses vara ianspråktaget på ett sätt som 
gör att strandskyddet inte längre uppfyller sitt syfte. För fastigheten Äland 
25:1 är det mer osäkert. För fastigheterna Äland 4:9 och 4:13 är 
strandskyddet inte planerat att upphävas. 
Med anledning av strandskyddet avser Härnösands kommun att börja med att 
utreda strandskyddsfrågan genom att ansöka om ett planeringsbesked hos 
Länsstyrelsen. Detta eftersom Länsstyrelsen är en överprövandeinstans för 
strandskyddsfrågan. Kommunen kan begära att Länsstyrelsen ger ett 
planeringsbesked gällande ingripandegrunderna i andra stycket i 11 kapitlet 
10 § i plan- och bygglagen. En begäran om planeringsbesked kan göras när 
som helst under planprocessen. Ett planeringsbesked kan vara antingen 
positivt, positivt förenat med villkor eller negativt. Om Länsstyrelsen ger ett 
positivt planeringsbesked får överprövning eller upphävande inte ske för den 
fråga som planeringsbeskedet handlar om. Länsstyrelsen kan heller inte 
överpröva eller upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller 
villkor som kommunen rättat sig efter.  
Vid positivt planeringsbesked fortlöper planprocessen med att utreda om 
marken är lämplig för bostadsändamål. Vid negativt planeringsbesked avser 
kommunen att avsluta planärendet. 
Utredningar som kommunen ser kan komma att krävas i 
planprocessen: 
• Geoteknisk utredning  
• Undersökning av markföroreningar  
• Illustration över bebyggelsen  
• Undersökning av naturvärden  
• Planeringsbesked från Länsstyrelsen 
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Socialt- och barnperspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för sociala 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de sociala 
och barnperspektiven inom planområdet.  
Ekologiskt perspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för ekologiska 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de 
ekologiska perspektiven inom planområdet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Det är inga ekonomiska konsekvenser för kommunen i samband med 
planbesked. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de 
ekonomiska perspektiven inom planområdet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Nu gällande översiktsplan (antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarades 2016).  
Kostnad för planbesked är baserad på taxa fastställd av kommunfullmäktige 
(protokoll § 135 2021-12-21).  
Planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2).  
Då planområdet inte är planlagt så gäller strandskyddet 100 meter från 
strandlinjen (Miljöbalken kap 7. § 13-18)      
______  
 
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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§ 74 Dnr 2022-000060 1.1.3.1 

Ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:45, beslut om 
antagande 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att anta ändring av detaljplan för Ytterfälle 1:45.     

Bakgrund 
Planområdet är beläget på norra Fällöudden, Skatan, ca 6 km söder om 
centrala Härnösand. Marken är privatägd. Inom området finns 22 fastigheter 
där större delen av bebyggelsen är fritidshus men det finns fyra stycken 
fastigheter som är permanentboende.  
Gällande detaljplan från 1963 anger för området bostadsändamål, 
fritidsbebyggelse. Byggnader får inte påkalla anläggandet av avloppsledning. 
Hus får endast uppföras fristående och huvudbyggnad får inte uppta större 
areal än 75 m2 samt uthus eller andra gårdsbyggnaders sammanlagda areal 
får inte vara större än 25 m2. Huvudbyggnaden får inte uppföras till större 
höjd än 3,5 meter och för uthus 2,5 meter.  
En bestämmelse om byggnads yttre anordnande finns som anger att byggnad 
ska ges sådan utformning och färg som byggnadsnämnden kan godta med 
hänsyn till byggnadens utseende och god helhetssyn.  
Genomförandetiden har gått ut.  
Inom området finns tre mindre detaljplaner, laga kraft 2006, 2007 och 2013. 
Dessa detaljplaner, så kallade frimärksplaner, gäller endast för en fastighet. 
Syftet var här var att ändra detaljplanens byggnadsarea och är idag året runt 
boenden.  
I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2011 och 
aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark och 
vattenanvändningen som BR, bebyggelse och rekreation. I beskrivningen till 
mark- och vattenanvändningen står att marken i huvudsak utgörs av 
fritidsboende där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga 
friluftslivet. För merparten av de bebyggda områdena finns detaljplaner 
upprättade och vid exploatering av ej detaljplanelagda områden bör 
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upprättandet av en ny detaljplan övervägas. Vid ny-, om- eller tillbyggnad  
ska bebyggelsemiljön och skogsbruket inte försämras samt att stor hänsyn 
ska tas till friluftsliv och landskapsbild.  
Ansökan inkom till samhällsförvaltningen 2021-06-14.  
Syftet med ändring av gällande detaljplan, 1963-05-22, är att ändra 
detaljplanens byggnadsarea för huvudbyggnad för att möjliggöra byggnation 
av ett fritidshus. Ändringen avsåg även att öka byggnadsarean för 
komplementbyggnad.  
Beslutet att bevilja planbesked fattades den 2021-10-13 med stöd av 
delegationsordningen för samhällsnämnden i Härnösands kommun med stöd 
av plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 2 och 5 §§.  
Planförslaget skickades ut för samråd 2022-03-09 med stöd av 
delegationsordningen för Samhällsnämnden i Härnösands kommun. Planoch 
bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §.  
Under samrådstiden har synpunkter inkommit från:  

• Länsstyrelsen  

• Lantmäterimyndigheten  

• Räddningstjänsten Höga Kusten Ådalen  

• Härnösand Energi & Miljö AB  

• Härnösands Elnät AB  

• Fastighetsägare enligt fastighetsförteckningen  
Samhällsförvaltningen har upprättat ett granskningsutlåtande där inkomna 
synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas.  
Samtliga i samrådskretsen ovan förutom länsstyrelsen har skriftligen godkänt 
planförslaget. Länsstyrelsen lämnade sitt godkännande med synpunkter, men 
synpunkten medförde inte att planförslaget måste revideras och skickas ut 
för granskning eftersom synpunkten inte är inom länsstyrelsens 
bevakningsområden. Kommunen bedömer därmed att en komplettering inte 
behöver ske i själva planhandlingen inför antagande utan kommunen har valt 
att bemöta och utveckla länsstyrelsens synpunkt i granskningsutlåtandet. 
Länsstyrelsen önskade att kommunen skulle utveckla vad som var områdets 
karaktär och motivet till föreslagen byggnadsarea och bruttoarea för 
huvudbyggnad och byggnadsarea för komplementbyggnad vilket kommunen 
har gjort. Detta innebär att det begränsande standardförfarande kunde 
användas.  
Under samrådstiden inkom synpunkter från intressenter utanför 
samrådskretsen:  
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• Postnord  
Inkomna yttranden ändrar därmed inte planförslaget i någon form eftersom 
samrådsförslaget är det planförslag som godkänts av samrådskretsen och ska 
antas i sin befintliga form för att det begränsade standardförfarandet ska 
kunna användas. Yttranden i sin helhet finns som diarieförd handling. 
Socialt perspektiv  
Ett genomförande av ändringen medför ingen förändring ur ett socialt 
perspektiv. Ändring av gällande detaljplan gäller en privat fastighetsägare. 
Det finns redan en byggrätt för fastigheten och planförslaget innebär att en 
ny byggnad kan uppföras på platsen.  
Ekologiskt perspektiv  
Eftersom området där ändringen föreslås redan är befintlig, det finns redan 
en fastighet och en detaljplan för området så medför förslaget inte att ny 
mark tas i anspråk.  
Fastighetsägaren har redan fått lov från Härnösands kommun, den 2021-04- 
15 beviljades rivningslov för huvudbyggnad/fritidshus på fastigheten samt 
beviljat marklov på fastigheten. Huvudbyggnaden har redan rivits och 
fastighetsägaren har utfört ändring av marknivåer på fastigheten. 
Schaktmassor har fördelats om på fastigheten för att möjliggöra byggnation 
av hus.  
I området finns en rik växlighet av grönska och marken är delvis på sina 
ställen kuperad. Området bedöms ha god kapacitet att omhänderta dagvatten.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Det bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser med ett 
genomförande av planförslaget i dagsläget.  
På sikt kan det bli konsekvenser för kommunen om området i framtiden 
omvandlas från sommarstugeområde till ett område där man bor året om. Det 
finns i området redan idag åretruntboende.  
Området Ytterfälle omfattas inte av kommunalt vatten- och spillvatten. Kan 
bli en fråga i framtiden om fler personer bosätter sig permanent samt vill 
höja standarden i sina bostäder.  
Att beakta är att idag saknar kommunen underlagsmaterial gällande 
dricksvattenkvalitén i enskilda vattenbrunnar. I kommunens förslag till 
översiktsplan 2040 anger området Ytterfälle och Svartvik ett område där allt 
fler fritidsbostäder omvandlas till permanentbostäder. Vid omfattande 
bebyggelseutveckling i området ska kommunalt vatten och spillvatten 
utredas, liknande den utveckling som genomförts på södra Härnön.  
I ärendet har Malin Sjöstrand, plan- och byggchef deltagit.    
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-04 
Översiktsplan 2011–2025, antagen av Kommunfullmäktige 2011 och 
aktualitetförklarad våren 2016  
Förslag till byggnadsplan för Ytterfälle 1:31 m.fl. fastställd 1963-05-22.  
Översiktlig geoundersökning, S-GEO 2021-09-03.  
Delegationsbeslut har givits för en avloppsanläggning, maj 2021. 
(SAM2021-1472.26) 
Delegationsbeslut har givits för rivningslov samt marklov, april 2021 
(SAM2021-1399.10)  
      
______  
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§ 75 Dnr 2022-000062 3.3.7.0 

Hastighetsplan 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna upprättat förslag till remissutgåva ”Hastighetsplan för 
Härnösands kommun”, 
att remisslistan utökas med Härnösands Ridklubb och med de politiska 
partierna, 
att förslaget skickas på remiss till nedan förtecknade remissinstanser med en 
sista dag för yttrande den 31 maj 2022 och 
att godkänna redovisat förslag till tidsplan för arbetet.    

Yrkanden 
Lillemor Andersson (C) föreslår att remisslistan utökas med Härnösands 
Ridklubb och med de politiska partierna.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta i enlighet med desamma. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Det har under en längre tid funnits ett behov av att se över hastigheterna 
inom tättbebyggda områden i Härnösands kommun. Behovet av politiskt 
beslutade riktlinjer för frågor rörande hastigheter är också stort för att ge 
vägledning till de beslut som handläggare på Samhällsförvaltningen har att 
fatta med stöd av nämndens delegationsordning. Inte minst när det kommer 
in önskemål från boende och verksamheter om ändring av hastigheter vid en 
viss gata eller vägsträcka. 
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Med anledning av detta har Samhällsförvaltningen arbetat fram ett förslag 
till en hastighetsplan som föreslås godkännas av nämnden och utgöra 
remissutgåva. 
Sammanfattningsvis innebär förslagen i hastighetsplanen att: 

• 40 km/h ska gälla som generell hastighet inom kommunens 
tättbebyggda områden (enligt definition i Trafikförordningen) 

• 30 km/h ska kunna gälla i direkt anslutning till skolor – med särskilt 
fokus på skolor med yngre elever.  

• En sänkning av hastigheten till 30 km/h ska alltid kombineras med 
fysiska åtgärder i trafikmiljön/gaturummet 

• 50 km/h ska kunna gälla på genomfartsleder  

• 60 km/h ska kunna gälla på genomfartsleder med få in-och utfarter 
och som är utformade på ett trafiksäkert sätt  

• 70 km/h på genomfartsleder med väldigt få eller inga in-/utfarter och 
där det inte i princip inte förekommer gående eller cyklande på 
vägen. 

• 80 km/h på genomfartsleder med inga in-/utfarter och där gående 
eller cyklande på vägen i princip inte förekommer 

• Mindre förändringar av gränsen för tättbebyggt område för 
Härnösands centralort 

Med utgångspunkt från synpunkter i inkomna remisser kommer 
Samhällsförvaltningen att utarbeta ett slutligt förslag till hastighetsplan för 
nämndens ställningstagande. 
Samhällsförvaltningen föreslår en väldigt bred remiss i syfte att få in så 
många olika perspektiv som möjligt till den slutliga planen. 
Förslag till remissinstanser 

- Skolförvaltningen 
- Socialförvaltningen 
- Arbetslivsförvaltningen 
- Kommunstyrelseförvaltningen 
- Härnösands Energi & Miljö AB 
- AB Härnösandshus / Härnösands kommunfastigheter 
- Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen 
- Polisen, polisområde södra Ångermanland 
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- Byberg och Nordin Busstrafik AB 
- DinTur 
- Taxi Härnösand 
- Region Västernorrland, Regional utveckling 
- Ambulanssjukvården 
- Tillgänglighetsrådet 
- Pensionärsrådet 
- Landsbygdsrådet 
- Rådet för trygghet och hälsa 
- NTF Västernorrland 
- SBB i Norrland Fastighets AB 
- Trafikverket Region Mitt 

 

13 april Beslut i Samhällsnämnden om remissutgåvan

31 maj Sista dag för remissyttrande

juni-augusti Fortsatt beredning inom Samhällsförvaltningen

15 september Beslut i Samhällsnämnden

vidare till KS-KF ?

TIDSPLAN

 
Socialt perspektiv 
Redovisas i samband med att hastighetsplanen slutbehandlas i 
samhällsnämnden. 
Ekologiskt perspektiv 
Redovisas i samband med att hastighetsplanen slutbehandlas i 
samhällsnämnden. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Redovisas i samband med att hastighetsplanen slutbehandlas i 
samhällsnämnden.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 
”Hastighetsplan för Härnösands kommun” - remissutgåva      
______  
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§ 76 Dnr 2022-000022 1.1.3.1 

Uppföljning datumparkering  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bestämmelsen om datumparkering ändras så att den endast gäller under 
perioden 1 oktober till 31 maj, 
att beslutet ska gälla tillsvidare med början år 2022 samt 
att uppdra till samhällsförvaltningen att 

- återkomma till nämnden med förslag om konsekvensändring i 
parkeringsriktlinjerna (SAM-2021-1142) 

- ändra gällande lokal trafikföreskrift (STFS 2280 2020:29) så att den 
är i överensstämmelse med beslutet 

- vid behov utfärda särskilda parkeringsförbud på gator och vägar där 
framkomligheten för räddningstjänst, kollektivtrafik och renhållning 
äventyras.     

Yrkanden 
Fredrik Bäckman (M) föreslår att formuleringen ”varje år” ändras till: 
”tillsvidare”.  
Christian Wasell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag samt 
ändringsförslaget.     

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Fredrik Bäckmans (M) ändringsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
desamma. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Fredrik Bäckmans (M) ändringsförslag.      
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Bakgrund 
I samband med att Samhällsnämnden behandlade förslag till nya 
parkeringsriktlinjer (2021-02-18 §15) beslutades ”att under en prövotid 
mellan 31 maj till 1 oktober 2021 ta bort datumparkering och utvärdera 
försöket under hösten 2021”. 
Samhällsförvaltningen har fullföljt uppdraget med försöksperioden och har 
även gjort en utvärdering av de samlade erfarenheterna av försöket. 
För det första kan samhällsförvaltningen konstatera att det under perioden då 
datumparkering inte gällde har inkommit synpunkter från boende, allmänhet, 
trafikanter eller andra vad gäller specifikt frågan om datumparkering. 
För det andra skickade samhällsförvaltningen ut en enkät till några utvalda 
aktörer: Svevia, Räddningstjänsten, Hemab, Taxi Härnösand, Byberg & 
Nordin Busstrafik, ambulanssjukvården, Aimo Park, Postnord, Polisen och 
Samhällsförvaltningens trafikenhet. ivtrafiken, räddningstjänsten. 
I enkäten önskade vi få svar på följande frågeställningar: 

1. Upplevde ni några problem med framkomligheten för era 
fordon under tiden som datumparkering inte gällde? 

2. Om ni upplevde problem: var det några särskilda 
vägar/gator där eventuella framkomlighetsproblem var 
återkommande? 

3. Anser ni, utifrån er synvinkel, att det skulle vara möjligt att 
permanent ta bort datumparkering under sommaren? 

4. Något annat som ni vill framföra till oss i denna fråga? 
Vi erhöll svar från Hemab avfall, Polisen, Byberg & Nordin Busstrafik och 
Samhällsförvaltningens trafikenhet. 
Slutsatsen av enkätsvaren är att det inte upplevts som något stort problem 
med att datumparkering inte gällde. Hemab uttrycker dock problem med 
hämtning där det finns underjordsbehållare. Men det problemet bör vi se 
över särskilt eftersom det problemet sannolikt inte blir löst med 
datumparkering mellan kl 02.00-09.00. 
Polisen uttrycker en viss oro över att utryckningsfordon skulle kunna få 
problem på smalare/mindre vägar om man har parkering på båda sidor. 
Deras erfarenhet är också att folk parkerar mot färdriktningen i större 
utsträckning om det inte är reglerat. Polisen menar vidare att detta gör att 
behov kan uppstå om särskild reglering om framkomlighetsproblem skulle 
uppstå. 
Samhällsförvaltningens trafikenhet och Byberg & Nordin Busstrafik har 
meddelat att de inte upplevt några problem kopplade till just frågan om 
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datumparkering. Kollektivtrafiken påpekade dock framkomlighetsproblem 
av andra skäl på vissa vägar. 
Sammanfattningsvis konstaterar Samhällsförvaltningen att försöket med att 
inte ha datumparkering under sommaren 2021 slagit väl ut och har inte i sig 
medfört några problem. 
Av det skälet anser förvaltningen att försöket bör permanentas genom att 
datumparkering inte gäller under perioden 31 maj till 1 oktober, årligen från 
och med år 2022. 
Förvaltningen bör dock få i uppdrag att, om behov uppstår, utfärda särskilda 
parkeringsförbud på gator och vägar där framkomligheten för särskilt viktig 
trafik äventyras. 
Vidare bör Samhällsförvaltningen få i uppdrag att återkomma till nämnden 
med konsekvensändring i gällande Parkeringsriktlinjer.  

Socialt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget bedöms inte ha någon ekologisk påverkan. Om förslaget skulle 
medföra att fler skaffar bil så blir det en negativ påverkan men att så skulle 
bli fallet bedömer förvaltningen inte troligt. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ekonomiskt perspektiv 
Förändringen medför att ett större antal tilläggstavlor till vägmärken måste 
bytas ut med uppgift om under vilken tidsperiod som datumparkering gäller. 
För detta utbyte uppstår kostnader i form av både skyltar och arbetstid. 
Vidare kommer förändringen innebära att antalet parkeringsanmärkningar 
kommer minska och därmed intäkter till kommunen. 
Juridiskt perspektiv 
Kommunen har, med stöd av bestämmelserna i trafikförordningen, möjlighet 
att genomföra åtgärden genom bemyndigandet att utfärda av lokala 
trafikföreskrifter.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01     
______  
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§ 77 Dnr 2022-000004 1.1.3.1 

E-förslag - Badplats Mellanholmen 

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

Bakgrund 
Lars Nordin framställde 2021-06-17 ett e-förslag om en badplats på 
Mellanholmens norra udde.                                                                                 
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och lämnades därför vidare till 
samhällsnämnden för behandling.                                                             
Förslagsställaren föreslår att kommunen skall bygga en badplats på 
Mellanholmens norra udde eftersom det där finns gott om parkeringsplatser, 
grönområden och nära till centrum med dess möjligheter till handel. 
Anläggande av en badplats på föreslagen plats innebär att en sandstrand 
måste anläggas med allt vad det innebär.                                                                         
Sand är idag ett ändligt naturmaterial som är svår att tillgå - framförallt i 
norra Sverige. Om platsen skall omvandlas till en sandstrand innebär det  
också ingrepp i havsbottnen samt tillförsel av stora mängder sand. Risken är 
att detta även behöver fyllas på allteftersom materialet förs bort genom 
havets aktivitet vilket är en påfrestning för både miljön och kommunens 
ekonomi.                                                                                                                      
Med den utpekade platsens läge finns även risker med dålig kvalitet på 
vatten och sediment genom de industrier och verksamheter som funnits i 
området historiskt. Detta skulle då måsta prov tas för att säkerställa en 
godkänd miljö för de vattenaktiviteter som en sandstrand skulle uppmuntra 
till. I och med detta tillkommer också en kostnad för provtagning samt vid 
eventuell sanering av området.                                                                                     
Vad stranden skulle ge medborgarna i form av ökad tillgänglighet och 
välbefinnande i förhållande till de ekologiska och ekonomiska aspekterna 
den medför är inte tillräckliga varpå avslag föreslås. 
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Socialt perspektiv 
Badets centrala placering nära centrum skulle kunna innebära en god 
tillgänglighet för många vilket är en positiv aspekt ur det sociala 
perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Anläggandet på föreslagen plats skulle medföra stora kostnader för att kunna 
genomföras vilket inte anses skäligt utifrån andra hinder och problem som 
finns på området.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
E-förslag – Badplats på Mellanholmen      
______  
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§ 78 Dnr 2021-000124 1.1.3.1 

E-förslag - Inte nudda marken banor 

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

Bakgrund 
Lena Pettersson framställde 2021-04-28 ett e-förslag om ”Inte nudda marken 
banor” på olika platser runt om i stan.                                                  
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och har därför överlämnats till 
samhällsnämnden för behandling.                                                            
Förslagsställaren önskar att det fanns enkla ”inte nudda marken” banor runt 
om i stan förslagsvis på Murberget, Sälsten och Gådeåberget. Det skulle 
kunna vara enkla banor för att stimulera till olika balansövningar, klättring 
på staket eller stubbar att hoppa emellan.                                                                     
I dagsläget finns det redan både flera lekplatser med olika utrustningar för 
lek, samt lite mer avancerade ute gym som också stimulerar till olika fysiska 
aktiviteter. Men det förvaltningen ändå i dagsläget planerar för är en 
upprustning av lekområdet uppe vid Furuvägens slut där både närheten till 
skogen och den grusplan som finns möjliggör olika former av hinder och 
aktiviteter. Förvaltningen tar därför med sig delar av förslaget inför 
utformningen av området uppe vid Furuvägen.                                                                                        
Så därför anser samhällsförvaltningen att förslaget delvis kan genomföras. 

Socialt perspektiv 
Flera olika spontana aktivitetsytor förbättrar så klart möjligheterna för 
framförallt barn att röra på sig under enkla former. Eftersom rörelse är bra så 
är förslaget positivt utifrån perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Föreslagna åtgärderna finns planerade i förvaltningens budget för 2022.      



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
E-förslag – Inte nudda marken -banor      
______  
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§ 79 Dnr 2022-000054 1.1.3.1 

E-förslag - Grillring och bänkar vid ishockeyplanen på 
Bondsjöhöjden 

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

Bakgrund 
Ann Kristoffersson framställde 2022-01-19 ett e-förslag om en grill ring och 
bänkar vid ishockeyplanen Bondsjöhöjdens skola. Förslaget uppnådde 
erforderligt antal röster och har därför lämnats över till samhällsnämnden för 
behandling.                                                                                                           
Enligt förslagsställaren saknas sittplatser i direkt anslutning till rinken för att 
kunna sitta ner och fika eller ta på sig skridskor. En grill ring skulle också 
vara ett plus i kanten med möjlighet att grilla korv eller värma sig.                             
Eftersom samhällsförvaltningens avd. Fritid ansvarar för drift av 
kommunens isbanor så anser vi att förslaget om att sätta dit bänkar är bra så 
därför placerades några bänkar där redan under innevarande säsong. 
Däremot när det gäller eventuell placering av en grill ring så anser 
samhällsförvaltningen att det ligger utanför vår rådighet då vi dels inte är 
markägare och dels utifrån att det är ett skolområde. Så därför anser 
förvaltningen att förslaget delvis kan genomföras med bänkar vid isbanan. 

Socialt perspektiv 
Förbättrande åtgärder vid isbanan som nya bänkar innebär en bättre 
tillgänglighet och kan öka nyttjandegraden för isbanan. Samtidigt förbättrar 
det möjligheterna för framförallt barn till fysiska aktiviteter. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Smärre kostnader för att sätta dit några bänkar för ökad trivsel vid banan 
som inte nämnvärt påverkar förvaltningens budget.      
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-01 
E-förslag – Grillring och bänkar vid ishockeyplanen på Bondsjöhöjden      
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(49) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-13 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 80 Dnr 2022-000035 1.1.3.1 

Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och 
att jämförelse avseende utfall för motsvarande period från föregående år 
presenteras vid nästa månadsuppföljning.     

Yrkanden 
Lillemor Andersson (C) föreslår att jämförelse avseende utfall för 
motsvarande period från föregående år presenteras vid nästa 
månadsuppföljning.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, liggande förslag med 
Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
desamma. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande 
förslag med Lillemor Anderssons (C) tilläggsförslag.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen presenterar ekonomisk månadsuppföljning 
för samhällsnämnden avseende mars 2022.      

Beslutsunderlag 
Månadsuppföljning samhällsnämnd mars 2022      
______  
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§ 81 Dnr 2022-000056 1.1.3.1 

Överklagande - E-förslag bastu 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta yttrandet som sitt eget och skicka det till förvaltningsrätten.      

Bakgrund 
Samhällsnämnden beslutade 2022-03-17 § 54 att e-förslaget om byggande av 
en bastu på Smitingen genomförs under vissa förutsättningar som finns 
angivna i beslutet. Beslutet har dock överklagats till förvaltningsrätten av 
Stig Gisslén. Förvaltningsrätten har därför att pröva beslutets laglighet enligt 
kommunallagen.  

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-13 
Yttrande till förvaltningsrätten, mål nr 1270-22 
E-förslag – Bastu för allmänheten på Lövudden, Smitingen och Sälsten 
Protokollsutdrag samhällsnämnd 2022-03-17 § 54 
Protokollsanslag nämndsammanträde 2022-03-17 
Föreläggande – Överklagan e-förslag bastu, mål nr 1270-22      
______  
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§ 82 Dnr 2022-000010 1.1.3.1 

Grundläggande granskning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta samhällsförvaltningens svar på grundläggande granskning 
samhällsnämnden som sitt eget, samt 
att översända yttrandet till revisionen.  

Bakgrund 
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en 
grundläggande granskning av samhällsnämnden. Granskningen ska ge 
underlag för att bedöma nämndens styrning, uppföljning och kontroll, 
säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse, för att kunna 
uttala sig i ansvarsfrågan. 
Revisionen bedömer att samhällsnämnden bör se över arbetet med 
målstyrning och uppföljning mot kommunfullmäktiges mål. Nämnden bör 
fortsätta arbeta aktivt med det ekonomiska underskottet samt förstärka 
arbetet med intern kontroll. 
Samhällsnämndens hållning till revisionens rekommendationer framgår i 
bilagt yttrande. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Granskning och bedömning av hur samhällsnämnden kan förbättra 
målstyrning, ekonomistyrning och internkontroll påverkar det ekonomiska 
perspektivet utifrån att det handlar om hur nämnden ska klara sin verksamhet 
inom angiven budgetram.  

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-06 
Revisionens grundläggande granskning 2022-01-13. ______  
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§ 83 Dnr 2022-000069 1.1.3.1 

Valärenden 2022 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att till politiska referensgruppen för upphandling av livsmedel välja 
Knapp Britta Thyr (MP) och Thomas Flank (M), 
att till politiska referensgruppen för upphandling av gatuentreprenad välja  
Fredrik Bäckman (M), Per Lingensjö (MP) och Anders Bergqvist (V) samt 
att till budgetberedningen förutom Knapp Britta Thyr (MP), Magnus 
Oskarsson (S) och Christian Wasell (M) välja Keith Bryant (V) och Per-Eric 
Norberg (C).     

Bakgrund 
Samhällsnämnden ska välja representanter till de tre politiska 
referensgrupper: upphandling livsmedel, upphandling gatuentreprenad och 
budgetberedning.      

Beslutsunderlag 
Nomineringar av partierna      
______  
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§ 84 Dnr 2022-000072 1.1.3.1 

Förslag på resultatuppdrag budget 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att uppdra till samhällsnämndens budgetberedning att föreslå 
resultatuppdrag till kommunens budgetberedning att fastställas av 
kommunfullmäktige.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen redogör för förvaltningens förslag på 
nämndens resultatuppdrag i budget 2023.      
 
______  
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§ 85 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2022-04-13 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Handläggaren redogör för utvalt delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 
SAM 2022-1252      
______  
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§ 86 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-04-13 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas nästa gång: 
SAM 2022-1548.      

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-03-10 – 2022-04-07      
______  
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§ 87 Dnr 2022-000071 1.1.3.0 

Visionsarbete och långsiktig planering av Vårdkasens 
fritidsområde  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att skicka förslaget om visionsarbetet för Vårdkasen till kommunstyrelsen 
för beredning.      

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar enligt följande:  
Nämnden delar uppfattningen om behovet av ett helhetsgrepp och 
visionsarbete för Vårdkasen. Nämnden anser dock att ett visionsarbete bör 
ledas av kommunstyrelsen. Nämnden har tidigare gett samhällsförvaltningen 
i uppdrag att utreda alternativ vattenförsörjning för snöläggning vilket bör 
beaktas i visionsarbetet.  
Förslag till beslut: att skicka förslaget om visionsarbetet för Vårdkasen till 
kommunstyrelsen för beredning.     

Beslutsunderlag 
Yttrande - Tillsammans för långsiktig planering av Vårdkasens fritidsområde 
som en del av destination Höga Kusten     
______  
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§ 88 Dnr 2022-000073 1.1.3.0 

Behov av översyn kring organisationen kring 
Vårdkasens skidanläggning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att uppdra till förvaltningen att utreda driftsform och tillgänglighet för 
allmänheten av Vårdkasens skidanläggning och 
att delrapport presenteras till nämnden i maj och slutrapport i september 
2022.      

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar enligt följande: Med anledning av skrivelsen 
ser nämnden behovet att se över driftsform och tillgänglighet för 
allmänheten av Vårdkasens skidanläggning. 
Förslag till beslut: att uppdra till förvaltningen att utreda driftsform och 
tillgänglighet för allmänheten av Vårdkasens skidanläggning och 
att delrapport presenteras till nämnden i maj och slutrapport i september 
2022.       

Beslutsunderlag 
Yttrande - Behov av översyn kring organisationen kring Vårdkasens 
skidanläggning      
______  
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§ 89 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse – Svarstid från revisionen      
______  
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§ 90 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 
Möte med RF-Sisu  
Kommunens budgetberedning 
Möte med politisk referensgrupp för miljö- och energistrategiskt arbete      
______  
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§ 91 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.     

Bakgrund 
Förvaltningschefen Thomas Jenssen informerar om följande: 
Krisförberedande arbete pågår 
Informationssäkerhetsarbete pågår 
Många pågående upphandlingar som påverkas av det osäkra samhällsläget 
Hotellbygget och tjänstekoncessionsavtalet avseende simhallens drift  
Dialog med slalomklubben om ny lift 
Rekrytering klar till nämndsekreterartjänst  
Dialog med Härnösands handel om torghandelns utveckling 
Rullskidbana med skidskyttevall - godkänd bidragsansökan från Allmänna 
arvsfonden 
Godkänt för konstgräs på Myran av kommunfullmäktige 
Idrottshall på Ängevallen försenas 
Kommunens budgetberedning 
Försenad rekrytering av stadsarkitekt 
Slukhålet på Nybrogatan 
Läget i Nybro-projektet 
Parkering vid Smitingen 
Utsprångskajen      
______  
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