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§ 28 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Samhällsnämnden har fått föredragningar enligt följande: 
Hastighetsplan för Härnösands kommun – Ulf Rehnberg 
Ansökan om statsbidrag LOVA – Staffan Gilliusson 
Kontroll- och verksamhetsplan livsmedel 2023 – Linda Fransson 
Årsplan miljöavdelningen 2023 – Helene Lager 
Reviderad delegationsordning och reglemente – Thomas Jenssen 
Delegationsbeslut för granskning: 

• SAM2022-2378 – Beslut om bygglov - Sara Sjöberg 

• SAM2022-3075 – Namnsättning ny gata – Mona Lidén  
Remiss e-förslag – kompiskort – Ulf Andersson 
Föreningsbidrag Equmenia samt genomgång riktlinjer – Ulf Andersson 
Kontrollantarvode lotteritillstånd – Ulf Andersson 
Medborgarundersökning – Malin Ullström 
Information från förvaltningen och dess olika enhetschefer  
Attestanförteckning – Thomas Jenssen 
Organisationsöversyn – Thomas Jenssen  
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag – Ulrika Olsson 
 
______  
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§ 29 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Charlotte Höglund Bystedt (SD) som justerare för dagens protokoll. 
Justering sker onsdag den 1 mars 2023 kl. 14.00 i samhällsförvaltningens 
lokaler.      
 
______  
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§ 30 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ärende nr 9 utgår från dagordningen, samt 
att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde.      
 
______  
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§ 31 Dnr 2022-000183 1.1.3.1 

Hastighetsplan för Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
att anta upprättat förslag till Hastighetsplan för Härnösands kommun.       

Bakgrund 
Under våren 2022 utarbetade samhällsförvaltningen ett förslag till 
hastighetsplan. Samhällsnämnden beslutade vid sitt sammanträde  
2022-04-13 §75 att godkänna förslaget som underlag för en bred remiss. 
Planen var föremål för remiss under maj månad och yttranden inkom vilka 
sammanfattas och kommenteras i bilagt dokument. 
Som ett resultat av remissen har förslaget omarbetas väsentligt och där 
förvaltningens mening är att hastighetsfrågorna bör behandlas i två olika 
styrande dokument 

• Hastighetsplan för Härnösands kommun som fastställs av 
kommunfullmäktige. Planen ska ta ställning till principiella frågor 
när det gäller hastighetsfrågor. 

• Riktlinje för hastighetsfrågor som fastställs av samhällsnämnden. 
Riktlinjen ska, med utgångspunkt från hastighetsplanen, ange mer 
konkreta ställningstaganden vad gäller hastigheter. Exempel på 
sådana ställningstaganden är utökning och/eller nya TBO-områden 
(tättbebyggt område enligt trafikförordningen). 

När hastighetsplanen är fastställd av kommunfullmäktige avser förvaltningen 
att framarbeta ett förslag till riktlinje för nämndens behandling. 

Socialt perspektiv 
Ett av hastighetsplanens syfte är att ge underlag för att sätta ”rätt” hastighet 
på kommunens gator och vägar med syftet att säkerställa en så trafiksäker 
miljö som möjligt – med särskild fokus på oskyddade trafikanter.  
Frågor som rör hastighet är också väsentliga för att trafikmiljön ska bli så 
säker som möjligt för barn.  

Ekologiskt perspektiv 
Med ”rätt” hastighet på gator och vägar bidrar vi till en generellt lägre 
hastighet och ett bättre flöde i trafiken vilket minskar utsläpp från fordon och 
därmed har en positiv inverkan ur ett ekologiskt perspektiv. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En förändring av hastighetsgränser kommer medföra ökade kostnader initialt 
för utmärkning men också en viss ökad driftskostnad eftersom antalet 
vägmärken att underhålla blir fler.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-10 
Sammanfattning av inkomna remissvar med förvaltningens kommentarer 
Förslag till Hastighetsplan för Härnösands kommun      
 
______  
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§ 32 Dnr 2023-000028 1.1.3.1 

Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet 
2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta föreslagen kontrollplan för år 2023 - 2025, 
att anta föreslagen verksamhetsplan för 2023, samt 
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 den nationella kontrollplanen, 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. 
• 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. 
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• 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 2023, det 
vill säga operativt, framgår i förslaget till verksamhetsplan. Som grund för 
denna finns en inventering av resursbehoven, bilagt finns därför även en 
behovsinventering. 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 bilaga.    
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.  
Tillgängliga resurser som finns tillgängliga för den operativa kontrollen är 
något mindre än identifierat behov. Eftersom det inom livsmedelskontrollen 
sedan den 1 januari 2023 tillämpas efterhandsdebitering kan detta innebära 
att intäkterna för kontrollen blir lägre än tidigare år.  
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.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-07 
Behovsinventering 2023 
Uppföljning och utvärdering av 2022 
Kontrollplan 2023 - 2025 
Verksamhetsplan 2023      
 
______  
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§ 33 Dnr 2023-000027 1.1.3.1 

Ansökan om statsbidrag LOVA 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att ansöka om LOVA-bidrag för att 
genomföra naturvårdsåtgärder gällande ett omlöp förbi Öjesjödammen, samt  
att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att upphandla och genomföra 
åtgärder enligt beviljat LOVA-bidrag.      

Bakgrund 
På 1970-talet gjordes bedömningen att Härnösands befolkning skulle öka 
betydligt mer än vad som sedan blev fallet. För att säkra 
dricksvattenförsörjningen och flödena i berört vattensystem, ett riksintresse 
för naturvården, dämdes Öjesjön som avvattnas via Brånsån.  
Direkt nedströms Öjesjön följer Brånsån som mynnar ut i Långsjön. Längre 
ner i vattensystemen leds sedan vatten från Långsjön via vattenledning till 
Bondsjöns dricksvattenuttag. Regleringen innebär att vattenflödena blir 
ojämna och under torra somrar resulterar till väldig låga vattennivåer i 
Gådeåns vattensystem. I Brånsån, som representerar den mest värdefulla 
delen av Gådeåns vattensystem, finns både flodpärlmussla och en naturlig 
öringstam. Brånsån utgör även en del av Brånsåns naturreservat som i vissa 
delar har en naturskogskaraktär med flera arter av stort värde. Med en 
population av flodpärlmussla och en naturlig öringstam, utgör ån den 
biologiskt mest värdefulla delen av Gådeåns vattensystem. Brånsåns höga 
biologiska värden har framkommit genom en länstäckande vattendrags-
inventering.  
Vattendraget anses vara ett av de 20 mest skyddsvärda i länet. Åns 
population av flodpärlmussla som är en av de större kända i länet har genom 
de senast åren minskat. Flodpärlmusslan som är beroende av öringen för sin 
överlevnad har även den minskat med åren. En projektering har gjorts under 
år 2019 som visar förslag på ett omlöp från Öjesjön vidare till Brånsån. 
Innan byggnationen av omlöpet kommer en vattendom att ansökas hos 
domstolen för de planerade åtgärderna.  
LOVA-bidraget innebär att projektet kan bli statligt finansierat med upp till 
80 % av kostnaderna.  
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Socialt perspektiv 
Förslaget bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen bedömer att åtgärden kommer förbättra möjligheten 
för utveckling av biologisk mångfald. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen anser att LOVA-bidraget leder till att det går att 
genomföra åtgärden på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-08      
 
______  
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§ 34 Dnr 2023-000026 1.1.3.0 

Årsplan miljöavdelningen 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2023 med behovsutredning enligt 
miljöbalken för år 2023 - 2025, 
att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2023 enligt alkohollagen, 
att fastställa årsplanen för miljöavdelningen som verksamhetsplan med 
behovsutredning för 2023, samt 
att delge årsplanen och dess bilaga 1: Tillsynsbehov 2023 samt bilaga 2: 
Tillsynsplan för alkohol och tobak, till Länsstyrelsens miljötillsynsenhet.       

Bakgrund 
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Avdelningen medverkar även bland annat i kommunala planeringsfrågor, 
genomför luftmätningar samt erbjuder allmänhet och företag 
energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom naturvård där vi bland 
annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar för kalkning av sjöar 
och vattendrag.   
Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 
arbetsuppgifter och prioriteringar för 2023 och görs för att klara kraven 
enligt följande lagstiftningar:  

• Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. 
Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta en samlad tillsynsplan som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.  

• Enligt EG:s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan 
som beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I Livsmedelsverkets 
föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade 
bestämmelser om innehåll. Kontrollplanen ska avse en period på tre 
år. Kontrollplanen tas upp för särskilt beslut i samhällsnämnden.  

• Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunerna upprätta en 
tillsynsplan som ska lämnas till Länsstyrelsen.  
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Prioriteringar mellan uppgifter har gjorts utifrån vilka uppgifter som krävs 
utifrån lagstiftning, inkommande ärenden och övriga uppgifter. 

Socialt perspektiv 
Alkohollagen utgår från mål kopplade till folkhälsa, vilket gör att 
kommunens arbete med tillstånd och tillsyn bidrar till dessa mål.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget till årsplan tar utgångspunkt i att kommunen ska prioritera det som 
gör mest miljönytta. Vårt arbete bidrar till att nå målen inom bland annat 
Agenda 2030.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Årsplanen för miljöavdelningen utgör en grund för att kommunen ska 
uppfylla ett flertal lagstiftningar. Planeringen av behoven utgör också ett bra 
underlag för budget och budgetuppföljning.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-07 
Årsplan 2023 miljöavdelningen 
Tillsynsbehov  
Tillsynsplan alkohol och tobak      
 
______  
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§ 35 Dnr 2022-000218 1.1.3.1 

Remiss - E-förslag - Kompiskort för ökad tillgänglighet 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget till remissvar i enlighet med beskrivningen av ärendet 
nedan.       

Bakgrund 
Härnösands kommun har mottagit ett e-förslag om att införa ett s.k. 
kompiskort. Förslaget har lämnats över till socialnämnden för handläggning 
och där beslutade nämnden 2022-11-28 att inhämta remiss från 
samhällsnämnden om att ta ställning för att deltaga med sina egna eller olika 
föreningars verksamheter i kompiskortet.                                                                                                                      
Ett kompiskort syftar till att öka tillgängligheten för personer med någon 
form av funktionsnedsättning där tanken är att personen skall kunna ta med 
en valfri kompis på olika aktiviteter i kommunen. Det kan vara olika kultur-, 
idrotts- eller fritidsaktiviteter och det kommer att öka möjligheten för dessa 
personer att komma ut mer i samhället.                                                                         
För att kunna ansöka om kortet skall personen vara minst 13 år, folkbokförd 
i Härnösands kommun och även vara beviljad en insats enligt lagen om stöd 
och service för funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SOL) inom 
funktionsstöd.                                                                                       
Socialförvaltningen kommer att administrera handläggning av ansökningar, 
samt även tillverkning och utskick av kortet.                                                   
Samhällsförvaltningen anser att det är ett väldigt bra initiativ för att öka 
möjligheterna för denna kategori av medborgare att lättare kunna komma ut 
och delta på olika arrangemang där man utan extra kostnad kan närvara.         
När det gäller vilka aktörer eller föreningar som vill ansluta sig till 
kompiskortet så kan samhällsförvaltningen vara en part tillsammans med 
socialförvaltningen för att administrera inkomna ansökningar och samtidigt 
uppdatera vilka erbjudanden som för tillfället är aktuella för kompiskortet. 
Samhällsförvaltningens bedömning är också att det inte kommer att handla 
om några större kostnader för att få föreningar som vill ansluta sig.                   
Så avslutningsvis som remissvar anser samhällsförvaltningen att det finns 
goda skäl för socialnämnden att godkänna e-förslaget och införa ett s.k. 
kompiskort. 

 
Socialt perspektiv 
Förslaget innebär ökad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att 
delta i fler aktiviteter vilket har en positiv inverkan på perspektivet.  
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Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

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

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Socialförvaltningens beslut 2022-11-28      
 
______  
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§ 36 Dnr 2023-000029 1.1.3.1 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå ansökan om bidrag till nytt badrum med stöd av §5 lagen om 
bostadsanpassningsbidrag (2018:222).      

Yrkanden 
Christian Wasell (M), Ronja Von Post (M), Per-Eric Norberg (C) och 
Charlotte Höglund Bystedt (SD) yrkar i första hand på återremiss av ärendet 
och yrkar i andra hand på att bifalla ansökan med 90.000kr i 
bostadsanpassningsbidrag.       

Propositionsordning 1 
Ordförande finner att det föreligger tre förslag till beslut. Förvaltningens 
förslag, ett yrkande om återremiss och ett yrkande om att bevilja ansökan 
med 90.000kr i bostadsanpassningsbidrag.  
Ordförande frågar om nämnden ska avgöra ärendet idag.  
Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras.  
Ordförande finner att nämnden ska avgöra ärendet idag.  

Propositionsordning 2 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut.  
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag.  
Ordförande frågar om nämnden avser besluta att bevilja ansökan med 
90.000kr i bostadsanpassningsbidrag. 
Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag. 
Votering begärs och genomförs.        

Votering och utfall 
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Den som vill att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag röstar ja 
och den som vill att nämnden ska besluta att bevilja ansökan med 90.000kr i 
bostadsanpassningsbidrag röstar nej. Votering begärs och genomförs.  
 
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan.  
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Ledamot Ersättare Parti §  
   Ja Nej 
Helena Elfvendal  MP X  
Hans Rosengren (1 vice)  S X  
Christian Wasell (2 vice)  M  X 
Linda Saltin  S X  
Elisabeth Strömquist  S X  
Axel Bodo  S X  
Anders Bergqvist  V X  
Kenneth Högberg Olle Chorell (MP) KD X  
Ronja Von Post  M  X 
Charlotte Höglund Bystedt  SD  X 
Per-Eric Norberg  C  X 

 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag.       

Reservation 
Christian Wasell (M), Ronja Von Post (M), Per-Eric Norberg (C) och 
Charlotte Höglund Bystedt (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Bakgrund 
Ansökan gäller bidrag till ett nytt badrum på entréplan i sökandens bostad. 
Badrummet är redan färdigställt, ansökan om bidrag görs i efterhand. Det 
nya badrummet är ca 4 kvm. och rymmer toalett, handfat och duschplats. 
Bostaden är ett enbostadshus i två våningar. På entréplan finns hall, kök, 
vardagsrum, gästrum. Den tidigare toaletten är nu ut -och ombyggd till 
badrum. På övervåningen finns sovrum och ett badrum med toalett och 
dusch. Trappan till övervåningen är rak och försedd med ledstång. 
Sökanden är 79 år bor tillsammans med sin fru, klarar sig i dagsläget helt 
självständigt. Det finns inget behov av förflyttningshjälpmedel varken inom 
eller utomhus. 
Till sin ansökan har ett läkarintyg bifogats, där framgår att sökanden har 
genomgått två bromsande behandlingar mot sin sjukdom. På grund av 
sjukdomen och den behandling sökanden genomgått har sökanden nedsatt 
ork och smärtor från skelettet. Enligt intyget innebär det att sökanden har 
svårt att gå i trappan hemma i sin bostad. 
För att sökanden och hans fru skulle kunna bo kvar på sikt i bostaden 
bestämde de sig för att bygga ut toaletten på entréplan till ett badrum med 
dusch. Genom att flytta ner sovrummet fick de alla nödvändiga funktioner på 
entréplanet. 
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I samband med att sökanden påbörjat utbyggnaden av toaletten kontaktades 
Samhällsförvaltningen handläggare av sökanden och den hantverkare som 
anlitats. Samtalet handlade om möjligheten att få bidrag för det nya 
badrummet.  
Samhällsförvaltningen lämnar inte några muntliga löften om bidrag i 
förhand. Det krävs alltid en ansökan och nödvändiga underlag för att bedöma 
behovet och fatta ett beslut. Informerades sökanden om att om bidrag 
beviljas så är det till den minst omfattande lösningen och den billigaste.  
Sökanden fick information att det finns inga hinder för att ansöka om bidrag 
i efterhand men att det kan vara svårare att bli beviljad bidrag för just den 
åtgärden ansökan gäller. 

Handläggningen 
Samhällsförvaltningen har varit på besök hemma hos sökanden och hans fru. 
Badrummet uppfyller i stort de krav som ställs på ett tillgängligt badrum 
utifrån dagens krav.  
Att lösa svårigheten att gå i trappan på ett enklare sätt till exempel genom att 
installera en stoltrapphiss var inget ett alternativ för sökanden. De var båda 
väldigt tydliga med att de inte villa ha en stoltrapphiss. 
Att flytta ner sovrummet i ett tidigare skede för att minska behovet av att gå i 
trappan har inte heller varit aktuellt. 

Bedömning 
Bostadsanpassningsbidraget är ett uttryck för samhällets mål att människor 
med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i egen bostad.  
 
Det är många villkor som ska vara uppfyllda för att bidrag ska beviljas.  
De åtgärder som bostadsanpassningsbidrag söks för ska vara nödvändiga för 
att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Det skall finnas en klar 
koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. 
En ändamålsenlig bostad innebär att personer med funktionsnedsättning ska 
ha möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. De skall så långt det är 
möjligt kunna leva som alla andra. Till exempel sköta sin personliga hygien, 
sova och vila, laga och äta mat, tvätta, umgås med andra. 
 
Intyget är sökandens bevis att sökt anpassning är nödvändig. Det saknas 
information i intyget hur ofta sökanden behöver gå i trappan, hur ont det gör, 
hur lång tid det tar för att göra bedömningen om en anpassning är nödvändig 
för att bostaden skall anses ändamålsenlig som bostad. 
 
I propositionen till lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår det 
att om behovet kan tillgodoses genom olika typer av anpassningar så ska det 
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billigaste och minst omfattande alternativet väljas. Det bidrag som beviljas 
skall också fullt ut lösa sökandens problem.  
 
Det finns inget i lagen om bostadsanpassningsbidrag som säger att 
samhällsförvaltningen är skyldig att bevilja bidrag eller delfinansiera en helt 
annan lösning än den enklaste och minst kostsamma som en lösning på 
sökandens problem. Den allra enklaste lösningen som måste provas är att 
omdisponera sin bostad och flytta ner sovrummet för att slippa gå så mycket 
i trappan. Om inte det hade varit tillräckligt så hade nästa lösning varit en 
stoltrapphiss.  
Därför föreslår samhällsförvaltningen avslag på ansökan om bidrag till ett 
nytt badrum. 
Socialt perspektiv 
Samhällsförvaltningens samlade bedömning är att beslutet inte påverkar 
sökanden ur ett socialt perspektiv då sökanden kan bo kvar oavsett. 

Ekologiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser. Växt -och djurliv påverkas inte. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 
eller dess invånare. Beslutet strider inte mot några av kommunens 
styrdokument inom området.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-08 
Ansökan  
Utlåtande från Boverket      
 
______  
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§ 37 Dnr 2023-000014 1.1.3.1 

Revidering delegationsordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa upprättat förslag till delegationsordning inom 
samhällsnämndens ansvarsområde.  

Bakgrund 
Den nuvarande delegationsordningen inom samhällsnämndens 
ansvarsområde beslutades i december 2022. Anledningen till att en nämnd 
delegerar beslut i vissa frågor eller vissa ärendegrupper till tjänstepersoner är 
för att nämndens arbete ska bli så effektivt som möjligt. Beslutsrätt som inte 
delegeras kvarstår hos nämnden. Principiellt viktiga frågor ska dock alltid, 
även om de är delegerade, överlämnas till nämnden för ställningstagande. 
 Kommunstyrelsen har beslutat att överta ansvaret för kollektivtrafikfrågor 
på strategisk nivå. Samhällsnämnden har fortsatt ansvar för beslut om 
skolskjuts, kommunens bilpool, inköp av kommunens fordon samt ansvara 
för transportorganisationen för att tillgodose verksamheternas behov inom 
kommunorganisationen.   
Delegationsordningen behöver därför ändras enligt följande: 
Kapitel 3.10 kolumn 5, tas bort ur samhällsnämndens delegationsordning. 
Kapitel 3.11 tas bort ur samhällsnämndens delegationsordning. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan vad gäller ekonomiskt perspektiv. 
Vad gäller juridiskt perspektiv så har kommunfullmäktige i reglemente för 
kommunens nämnder tilldelat samhällsnämnden ett antal ansvarsområden. 
Förslaget till delegationsordning är upprättat med utgångspunkt från 
nämndens ansvarsområden. 
Enligt 7 kap 5§ i kommunallag (2017:725) får en nämnd uppdra åt en 
anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden.  
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-15 
Reviderad delegationsordning  
Kommunstyrelsens beslut att överta ansvaret för kollektivtrafikfrågor på 
strategisk nivå.  
 
______  
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§ 38 Dnr 2023-000030 1.1.3.1 

Attestantförteckning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa attestantförteckningen att gälla från 2023-02-01, samt 
att delegera till förvaltningschefen att löpande under 2023 besluta om 
förändringar i attestantförteckning i samband med personal- och 
organisationsförändringar.      

Bakgrund 
I enlighet med av kommunfullmäktige antaget attest- och 
utanordningsreglemente (KS2019-000116) och dess tillämpningar, har 
nämnder och förvaltningar att utse beslutsattestanter och ersättare. På förslag 
från kommunstyrelseförvaltningen anges även beloppsgräns i 
attestantförteckningen. 
I samband med att nämnden utser beslutsattestanter och ersättare bör 
förvaltningschefen få delegation att ändra i attestantförteckningen i samband 
med personal- och organisationsförändringar. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-08 
Attestantförteckning 20230201      
 
______  
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§ 39 Dnr 2023-000032 1.1.3.1 

Föreningsbidrag Equmenia 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att i enlighet med fastlagda riktlinjer för föreningsbidrag inte bevilja 
föreningen Equmenia, (888000-0438), aktivitetsstöd.       

Bakgrund 

I Härnösands kommun finns ett rikt föreningsliv med föreningar inom olika 
områden. Föreningslivets förutsättningar är viktiga för Härnösands kommun 
och dess utveckling och kommunen är i sin tur en viktig samarbetspartner för 
de olika föreningarna. Föreningar har i sin tur i enlighet med antagna  
(2018-04-20) riktlinjer möjligheter att söka bidrag för olika kategorier. 
Bidragsberättigade föreningar ska vara allmännyttiga ideella föreningar och 
föreningen ska vara registrerad i och genomföra sin verksamhet i 
Härnösands kommun och ha minst 10 medlemmar.  

I de antagna riktlinjerna finns olika kategorier av föreningsbidrag där den 
största och vanligaste kategorin är aktivitetsstöd, där syftet är att stödja 
föreningars barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 7–25 år.  

Bidraget grundar sig på föregående verksamhetsårs antal aktivitetsdeltagare. 
Däremot framgår tydligt i riktlinjerna att bidrag inte ges till skolidrotts-
verksamhet, förening i likvidation eller till ett trossamfund eller en 
partipolitisk förening.                                                                                              

Under senare år har den lokala Equmenia (888000–0438) föreningen med 
tillhörighet i riksorganisationen Equmenia kyrkan ansökt om bidrag för 
aktivitetsstöd. Samhällsförvaltningen har tidigare avslagit dessa ansökningar 
då samhällsförvaltningen ansett att föreningen är ett trossamfund. 

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.      
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Ansökan      
 
______  
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§ 40 Dnr 2023-000033 1.1.3.1 

Kontrollarvode lotteritillstånd 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna förslaget på ett minimiarvode på 400 kronor och ett maxarvode 
på 7000 kronor till utsedda lotterikontrollanter för större lotterier exempelvis 
andelslotterier.      

Bakgrund 

Från och med den 1 januari 2019 omreglerades den svenska spelmarknaden 
och en ny lag trädde i kraft – spellagen (2018:1138). Det innebär vissa 
förändringar för kommunala lotterier. Kommunerna ansvarar från och med 
den 1 januari 2019 bara för så kallade registreringslotterier. All annan licens-
givning ansvarar Spelinspektionen för.                                                                              

Av 18 kap. 1 § tredje stycket spellagen (2018:1138) framgår att tillsyn över 
sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § spellagen (så kallade 
registreringslotterier) ska utövas av den kommunala nämnd som kommunen 
bestämmer. Av 18 kap. 11 § spellagen framgår att Spelinspektionen genom 
tillsynsvägledning löpande ska ge stöd till och följa hur kommunerna 
bedriver sin tillsyn enligt 18 kap.  

Ett lotteri är där någon har chans att vinna ett pris och där sannolikheten att 
vinna beror på slumpen, men om utgången av arrangemanget avgörs av 
någons prestation är det normalt sett inte fråga om ett lotteri utan en tävling. 
Ett lotteri får anordnas av en ideell förening eller registrerade trossamfund 
och föreningen skall huvudsakligen vara verksam inom en enda kommun. I 
samband med att ett lotteri beviljas tillstånd ska kommunen utöva tillsyn 
över dessa lotterier och samtidigt ska en kontrollant utses av kommunen.  

Kontrollantens arvode ska fastställas av kommunen och den förening som 
beviljats ett lotteri ska betala arvodet till kommunen som i sin tur sedan 
betalar till kontrollanten. Eftersom kommunen idag inte har något formellt 
beslut om arvode till kontrollanter för så kallade andelslotterier, så föreslår 
samhällsförvaltningen att arvodet fastställs till minst 400 kronor och högst 
7000 kronor. Redan i dag finns ett beslut att kontrollantarvodet för vanliga 
lotterier är 3% av lotteriets omsättning (antal lotter x lotteripriset).    

Socialt perspektiv 
Förslaget har ingen direkt påverkan på det sociala perspektivet.  
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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 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13       
 
______  
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§ 41 Dnr 44600  

Delegationsbeslut  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde:  

• SAM2022-2018 – Föreläggande på skällande hundar  

• SAM2022-1040 – Anmälan om hygienisk behandling  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte. Handläggarna redogör för delegationsbesluten som 
nämnden valt ut för granskning: 

• SAM2022-2378 – Beslut om bygglov 

• SAM2022-3075 – Namnsättning ny gata      

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2023-01-19 – 2023-02-16      
 
______  
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§ 42 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Tillägg till hyreskontrakt avseende lokal 219-01-01-0301 
Östersunds tingsrätts dom mål nr 3932-22      
 
______  
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§ 43 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

• Arbetsmiljö 

• Utvecklings- och lönesamtal pågår 

• Organisationsöversyn 

• PEX-rådet      
 
______  
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§ 44 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Ordförande Helena Elfvendal (MP) informerar om följande: 

• PEX-rådet 

• Inbjudan till naturvårdsträff 

• Möte med HEMAB 
      
______  
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§ 45 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Inga övriga rapporter finns att rapportera.      
 
______  
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