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§ 133 Dnr 42564  

Informationsärenden 
2e vice ordförande Christian Wasell (M) håller parentation över Fredrik 
Bäckman (M).  
 
Samhällsnämnden har fått föredragningar i följande ärenden: 
Upphandling mejeri – Linda Högdal 
Äland 25:1 m.fl. Begäran om planeringsbesked – Malin Nyberger  
Förhandsbesked Skedom 2:52, SAM 2022-1001 – Sara Sjöberg 
Prioriteringsordning för detaljplanearbetet samt överklagad detaljplan på 
Sälstens Udde – Malin Sjöstrand 
E-förslag – Närproducerat inom kommunen – Thomas Jenssen 
E-förslag – Vårdkasen tur- och retur – Ulf Andersson 
E-förslag – Utegym i Stigsjö – Ulf Andersson 
E-förslag – Grillplats på Hagaplanen – Ulf Andersson 
E-förslag – Offentlig bastu i naturen – Ulf Andersson 
Stadigvarande serveringstillstånd Wayne´s Coffee – Annika Sundström 
Tillfälligt serveringstillstånd Ramviks idrottsförening – Annika Sundström 
Ekonomisk delårsrapport – Thomas Jenssen 
Internkontrollplan – Linda Fransson 
Delegationsbeslut för granskning: 

• SAM 2022-1548 - Trafikanordning vid vägarbete – Frida Ullberg 
 

______ 
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§ 134 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Christian Wasell (M) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker måndag den 19 september kl 08.15 i samhällsförvaltningens lokaler.     
 
______  
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§ 135 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar   

att lägga till följande ärenden som Knapp Britta Thyr (MP) föreslår på 
dagordningen:  

• Valärenden 2022 – val till referensgrupp för gatuentreprenad 
• Tillfälligt serveringstillstånd Ramviks idrottsförening och  

att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde.       
 
______  
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§ 136 Dnr 2022-000103 1.1.3.1 

Förhandsbesked Skedom 2:52, SAM 2022-1001 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap 17§ plan- och bygglagen (SF2010:900) tillåta den 
föreslagna lokaliseringen av ett fritidshus på del av fastighet Skedom 2:52 
med följande villkor: 
att med stöd av 8 kap 9§ och 2 kap 6§ plan- och bygglagen ( SFS 2010:900)  
ska stort hänsynstagande tas till platsen vid byggnation och minsta möjliga 
åverkan göras på mark och natur. Tomten och fritidshuset ska anpassas till 
platsen genom:  
att byggnaden placeras minst 225m från havets strandlinje,    
att byggnaden inte placeras närmare än 50m från gölen, 
att fritidshuset byggs småskaligt,  
att fritidshusets fasader och tak byggs nedtonade i dova färger.  
att reducera avgift i ärendet med 22 570kr enligt 9 kap 27§ och 12 kap 8a, 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa och efter reducerad avgift 
fastställa avgiften för förhandsbeskedet till 0 kr      

Bakgrund 
Ärendet gäller förhandsbesked för att uppföra ett fritidshus på del av 
fastigheten Skedom 2:52 i Häggdånger. Fastigheten på 130,51 ha. är idag 
obebyggd. I ansökan uppger sökande att fritidshuset ska användas att bo i 
när de arbetar på fastigheten och för fritidsändamål. I ansökan uppges en 
byggnadsarea på 160m2.  Sökande har till handläggare i ärendet uppgett att 
huset kan bli mindre.  
Marken på platsen består av block, sten och berg. Platsen har tidigare 
avverkats och består idag av slyskog, förutom några större träd (i huvudsak 
tall och gran) som sparats när skogen avverkades. 
Den föreslagna placeringen av fritidshuset ligger ca 225 m från vattenlinjen 
vid Glosanden, ca 2 km sydväst om Svenskär och ca 2 km nordost om 
Barsviken. Närmaste bebyggelse finns vid Lerviken, ca 800 m och Glon, ca 
600 m fågelvägen. Strandskyddet är för denna del av kusten utökat till 200 
m.  
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Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område som omfattas av 
detaljplan, områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse.  
Enligt gällande översiktsplan (ÖP) skulle det föreslagna fritidshuset placeras 
på mark som i ÖP anger markanvändningen (SF) skogsområde för friluftsliv. 
”Dessa områden omfattar huvudsakligen skogsområden som är värdefulla 
för det rörliga friluftslivet. Ingen bebyggelse som är till nackdel för det 
rörliga friluftslivet bör normalt tillåtas. Skogsbruk i dessa områden ska ske 
med ett stort mått av hänsynstagande till det rörliga friluftslivet.” 
Ärendet bedömdes komplett 2022-01-31. Då platsen inte gick att besöka i 
närtid efter inkommen ansökan p.g.a för mycket snö, förlängdes 
handläggningstiden. Beslut om att förlänga handläggningstiden med 10 
veckor fattades 2022-04-08.  
Vid platsbesök 2022-05-02 gick det att köra fram till föreslagen lokalisering 
på den skogsbilväg som finns på fastigheten. 
Handläggning.  

Historik: Förhandsbesked har tidigare sökts på fastigheten vid tre tillfällen. 
Första ärendet är från 2005 därefter 2013. Föreslagna placeringar var då 
närmare vattnet. I dessa ärenden nekades förhandsbesked. 2014 inkom en 
ansökan om förhandsbesked för ett fritidshus på ca 50-60m2, 250m från 
vattenlinjen. 2014 års placering ligger ca 25m från den förslagna placeringen 
i detta ärende. Positivt förhandsbesked beviljades 2014.  
I ärendet har remisser skickats till fastighetsägare till Skedom 1:13, 2:18, 
2:51, 2:52, 2:53. 2:57, 3:10, 4:2, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:53, 2:54, 2:54, 
2:55, och 2:56 och S:10, Rogsta 4:12, 4:13, 4:14, 4:15 samt 
Räddningstjänsten, HEMAB, Länsstyrelsen Västernorrland, Ångermanlands 
ornitologiska förening och samhällsförvaltningens miljöavdelning. 
Yttranden från fastighetsägare till Rogsta 4:13, Skedom 2:56, samt en ägare 
till Skedom S:10 har inkommit. I huvudsak står det i yttrandena att de önskar 
att byggnation sker på ett sådant avstånd från havet så att stranden känns 
avskild samt att Glosands strand ska kunna användas som badstrand som det 
är idag. Även synpunkter på byggnadens storlek finns och i yttrandet som 
hänvisar till beslut Dnr 2018-002197 3.2.2.5 gällande förhandsbesked, med 
villkor att byggnad uppförs med högst en våning och inte överstiger 100m2 

byggnadsarea. Ett yttrande gäller hänsynstagande till fornlämning och 
klapperstensfält. 
Fastighetsägare till Skedom 2:51, och Rogsta 4:14 har inte svarat. 
Yttranden från samhällsförvaltningens miljöavdelning gällande avlopp säger 
att: ”På fastigheten där man har tänkt bygga förekommer mycket sten och 
berg i dagen. För att kunna veta säkert om det går att lösa avloppet kommer 
en hydrogeologisk utredning behöva göras för att undersöka/utreda om det 
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går att infiltrera avloppsvatten på ett lämpligt sätt på fastigheten.” 
 
Yttrande från samhällsförvaltningens planekolog: 
”Planekologen bedömer att området är olämpligt att exploatera med 
hänvisning till de höga naturvärdena och friluftsvärdena. Under de senaste 
åren har det kommit till vår kännedom om att det finns rödlistade växt- och 
djurarter i området.” 
”Området innehåller höga naturvärden och är ett välbesökt område för 
friluftslivet. Området är beläget i ett känsligt område med hällmarker och 
klapperfält. Biotoper som är känsliga för exploatering.” 
I yttrandet står också att under de senaste åren har iakttagelser gjorts av 
stationära rödlistade rovfåglar runt Glon. Att exploatera området skulle 
innebära att det finns risk för att arterna påverkas negativt. 
2021 upptäcktes den sällsynta och minskande växtarten Knärot i Glon. 
Knätot är starkt hotat av exploateringstrycket. Knäroten är både fridlyst och 
rödlistad som sårbar (VU). 
”Intill den tänkta exploateringen ungefär 150 meter ifrån hittades år 2020 
den nordligaste förekomsten av Större vattensalamander som är beroende av 
både fiskfria vattenområden och större landområden i närheten för sin 
överlevnad. Arten är känslig för exploatering och riskerar att försvinna om 
kuststräckan exploateras.” 
 
I yttrande från Länsstyrelsen ges upplysningar om när samråd kan behövas 
samt att det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om det krävs samråd. 
Ingen information gavs om de kända arterna på fastigheten. 
Samtal med Per D. Sander och Peter Nilsson på Länsstyrelsen har förts, detta 
för att få ytterligare kännedom om de arter som finns på fastigheten och hur 
en exploatering kan tänkas påverka de kända arterna. I samtalen kommer det 
fram att föreslagen exploatering sannolikt inte skadar Salamandrar, Knärot 
och fåglar, men också att det är verksamhetsutövaren som ska bedöma om 
det krävs samråd enligt 12 kap 6§ miljöbalken för skogsbilvägen som idag 
finns på fastigheten och om dispens från artskyddsförordningen behövs.  
Ångermanlands Ornitologiska förening skriver ”Varje exploatering riskerar 
naturligtvis att störa de som redan har området som sitt revir och/eller 
födosöksområde.” Vidare” Vi har ingen bra kunskap utöver Artportalen om 
närområdet till den tänkta byggnaden, och kan inte se att fågelfaunan ska 
påverkas negativt.” 
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Bedömning 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att lokaliseringen inte kräver 
reglering med detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 
Föreslagen placering är i stort den samma som i ansökan år 2014, ca 25m 
skiljer lokaliseringen 2014 mot dagens lokalisering. 2014 gav 
samhällsnämnden ett positivt förhandsbesked. Vatten och el bedöms vara 
möjligt att ordna på föreslagen byggplats. 
I samråd med handläggare för avlopp bedöms förbränningstoalett och 
gråvattenfilter sannolikt vara möjligt men kräver vidare utredning. 
Till föreslagen byggplats finns en skogsbilväg som bitvis är dålig men det 
går  att köra bil ända fram till föreslagen byggplats. Att anordna väg bedöms 
därför tekniskt möjligt.  
Enligt 2 kap 2§ PBL går att läsa, Planläggning och prövningen i ärenden om 
lov eller förhandsbesked enligt denna lag ska syfta till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas.  
Vid handläggning av ärendet har en avvägning gjorts mellan allmänna och 
enskilda intressen enligt 2 kap plan-och bygglagen. Det enskilda intresset av 
att få bygga på den plats som sökande tycker om, samt för att kunna arbeta 
och sköta sin fastighet ska vägas mot, det allmänna intresset av att bevara 
höga naturvärden som rödlistade arter av växter och djur samt värna om det 
rörliga friluftslivet. Att kuststräckan mellan Lerviken och Glon idag inte är 
exploaterad och att det där inte finns någon bebyggelse har också tagits med 
i bedömningen. 
Översiktsplanens vägledning för markanvändning samt uppgifter som 
inkommit under senare år gällande de höga naturvärdena med rödlistade djur 
och växter i området väger tungt. Trots detta bedöms föreslagen lokalisering 
tåla Ett mindre fritidshus därav villkor i beslutet. Villkorens syfte är till för 
att påverkan på närmiljön och den privatiserande effekten inte ska blir för 
stor. Omgivningarna är värdefulla för det rörliga friluftslivet och för att inte 
byggnaden ska upplevas störande på landskapsbild och omgivningens 
karaktär, ska färgsättning av fasader och tak vara nedtonad. Matta och dova 
kulörer ska eftersträvas. Med ett villkor på placering 225m från havets 
strandlinje bedöms placeringen av fritidshuset inte påverka strandskyddat 
område. 
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Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen uppfylla kraven i 
plan- och bygglagens 2 kap och den föreslagna lokaliseringen kan därför 
tillåtas med vissa villkor.  
Vad som i övrigt framförts medför inte någon annan bedömning.  

Socialt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
sociala konsekvenser för allmänheten. För den enskilde som sökt detta 
förhandsbesked görs bedömningen att ett positivt beslut innebära en positiv 
inverkan ur det sociala perspektivet då de ges möjlighet att bebygga en plats 
som de önskar. 

Ekologiskt perspektiv 
Planekologen bedömer att området är olämpligt att exploatera med 
hänvisning till de höga naturvärdena och friluftsvärdena. Kuststräckan är 
idag obebyggd och genom detta beslut påverkas den och de naturvärden som 
finns på platsen. Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut 
påverkar naturvärdena på platsen.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut ger den enskilde 
positiva ekonomiska konsekvenser då sökande ges möjlighet att bygga på 
den plats de önskar.  
För kommunen och kommunens invånare bedöms detta beslut inte ge några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser i dagsläget.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Ansökan SAM2022-1001:1 
Situationsplan SAM2022-1001:3 
Yttrande från miljö - avlopp SAM-2022-1001:9 
Yttrande från miljö - naturvärden SAM-2022-1001:7 
Yttrande från Länsstyrelsen information om samråd SAM-2022-1001:8 
Yttrande från en fastighetsägare till Skedom S:10 SAM-2022-1001:37 
Yttrande från fastighetsägare till Rogsta 4:13 SAM-2022-1001:32 
Yttrande från fastighetsägare till Skedom 2:56 SAM-2022-1001:27 
Reducerad avgift SAM 2022-1001:44 
Yttrande från Ångermanlands ornitologiska förening SAM 2022-1001:46 
Svar från sökande om hur växt och djurlig påverkas SAM 2022-1001:47      
 
______  
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§ 137 Dnr 2022-000114 1.1.3.1 

Internkontrollplan 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att anta förslag på bruttolista över identifierade risker inför prioritering och 
förslag till beslut om internkontrollplan för samhällsnämnden, med 
ändringen att, ekonomisk risk avseende avtalsprocess, på rad 3 i bruttolistan, 
flyttas från år 2024 till år 2023.   

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på att ekonomisk risk avseende avtalsprocess, 
på rad 3 i bruttolistan, flyttas från år 2024 till år 2023.       

Bakgrund 
Internkontroll är en process där såväl den politiska som den professionella 
ledningen samt övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet 
kunna uppnå: 

• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten och 

• efterlevnad av tillämpliga lagar, regler, riktlinjer m.m. 

Varje nämnd har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt 
verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur 
internkontrollen fungerar.  
Samhällsnämnden ska därför årligen besluta om en plan för internkontrollen 
som bidrar till att utveckla och effektivisera förvaltningens verksamhet.  
Internkontrollplanen ingår som en del av verksamhetsplanen och beslutas 
inom ramarna för verksamhetsplanen och följs upp som en del av 
verksamhetsberättelsen. Eventuella brister som upptäcks ska rapporteras till 
kommunstyrelsen. 
Internkontrollens faser 
Processen för internkontrollen är indelade i tre faser se figur 1 på nästa sida. 
Planeringsfasen genomförs med sikte på nästa år. Genomförandefasen och 
förbättringsfasen genomförs för innevarande år.  
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Figur 1: Interkontrollens tre faser. 

Planeringen av den interna kontrollen sker löpande under kalenderåret. 
Första steget i arbetet med att ta fram en plan är att identifiera och kartlägga 
risker knutna till ett av kommunens övergripande mål samt till en rutin, 
process eller system. 

Samhällsförvaltningens ledningsgrupp har sammanställt en bruttolista över 
risker, se bilaga 1. Dessa risker har sedan värderats genom en konsekvens- 
och sannolikhetsbedömning av förvaltningens arbetsgrupp för internkontroll. 
För att skapa delaktighet och involvera den politiska nivån i processen på ett 
tas bruttolistan upp till beslut innan verksamhetsplanen för nästa år antas. 
Beslutet om bruttolistan reglerar nämligen vilka risker som ska kontrolleras 
nästkommande år, och som ska tas med i nämndens internkontrollplan. 
Socialt perspektiv 
Förslaget om bruttolistan bedöms inte påverka perspektivet.   

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget om bruttolistan bedöms inte påverka perspektivet.   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget om bruttolistan bedöms inte påverka perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-29 
Härnösands kommuns reglemente för internkontroll, KS2021-000196      
 
______  
 

Planeringsfas
Bruttolista
Internkontrollplan

Genomförandefas
Kontrollmoment

Förbättringsfas
Förbättringsåtgärder
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§ 138 Dnr 2022-000081 2.10.2.0 

E-förslag - Närproducerat inom kommunen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning och 
beslut.      

Yrkanden 
Christian Wasell (M) yrkar på att e-förslaget ska avslås.       

Propositionsordning 
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, förvaltningens 
förslag och Christian Wasells (M) förslag.  
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. 
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt Christian Wasells (M) 
förslag. 
Ordförande finner att nämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.       

Votering och utfall 
Votering begärs och genomförs.  
Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Den som vill att nämnden ska besluta enligt förvaltningens förslag röstar ja 
och den som vill att nämnden ska besluta enligt Christian Wasells (M) 
förslag röstar nej.  
Hur de enskilda ledamöterna har röstat framgår av tabellen nedan. 

Ledamot Ersättare Parti §  
   Ja Nej 
Knapp Britta Thyr  MP x  
Magnus Oskarsson (1 vice)  S x  
Christian Wasell (2 vice)  M  X 
Anne-Cathrine Genberg  S X  
Linda Saltin Rune Danielsson S X  
Lisa Dahlén  MP X  
Anders Bergqvist Keith Bryant V X  
Anders Nordström  KD X  
Per-Eric Norberg  C X  
Charlotte Bystedt  SD  X 
Fredrik Bäckman Thomas Flank M  x 
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Med 8 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordförande att nämnden beslutat 
enligt förvaltningens förslag.  

Bakgrund 
Niklas Janssons tanke med förslaget är att kommunen i dessa tider med 
miljöpåverkan och all processad mat ska ha närproducerat kött i 
kommunalverksamhet. E-förslaget uppnådde 30 av 25 röster och har därför 
lämnats över till Samhällsnämnden för beslut. 
Förslagsställaren anser att kommunen ska upphandla ett antal kossor som 
lokala bönder genom avtal ska ta om hand. Enligt Niklas Jansson görs detta 
idag av Härjedalens kommun. 
Som skäl för förslaget framförs att det skulle ge ett bättre kött, kan kanske 
förbättra böndernas situation i kommunen, bli mindre transporter som är bra 
för miljön och större insyn. Samt att ett gott och bra kött i skolan och 
omsorgen ger glädje och en bra vardag för kommunens barn och äldre. 
Samhällsförvaltningen gör följande bedömning i ärendet: 
Detta är ett förslag som behöver utredas vidare för att se om det kan vara 
möjligt i Härnösands kommun. Och förslaget är då att fråga kan tas vidare i 
det projekt, den förstudie som Mittuniversitet gör i samarbete med 
Härnösands kommun gällande framtida livsmedelsupphandling. 
Sammanfattningsvis så anser Samhällsförvaltningen att e-förslaget ska 
genomföras på det sätt som redovisats ovan. 
Socialt perspektiv 
Att kunna erbjuda närproducerat kött i kommunalverksamhet skulle kunna 
gynna de lokala bönderna. Om det finns intresse från bönderna att genom 
avtal sköta skötsel och slakt. 
Ekologiskt perspektiv 
Det skulle kunna leda till mindre transporter med närproducerat kött i 
kommunen, vilken då skulle minska miljöpåverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
En övergång till närproducerat kött i kommunalverksamhet kan innebära en 
ökad kostnad för inköp.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-28 
E-förslag nr 129: Närproducerat inom kommunen      
 
______  
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§ 139 Dnr 2022-000076 3.3.5.0 

E-förslag - Vårdkasen tur och retur 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget genomförs i samband med att nya liften byggs, genom att 
linje 502 angör vid Solumsvägen och  
att överlämna ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.       

Bakgrund 
9 februari 2022 framställde Rickard Johansson ett e-förslag om 
bussförbindelser till Vårdkasen. 
För att e-förslag ska gå till behandling måste det uppnå minst 25 röster och 
det aktuella förslaget uppnådde 29 röster och har därför överlämnats till 
Samhällsnämnden för beredning. 
Förslagsställaren anser det är synd att det saknas bussförbindelser mellan 
centrala Härnösand och slalombacken på Vårdkasen. 
Samhällsförvaltningen delar i sak att bussförbindelser skulle kunna vara till 
fördel för besökare till/från Vårdkasbacken.                                                                     
I samband med omläggningen av stadsbusstrafiken undersöktes därför 
möjligheten att trafikera Vårdkasen med busslinje 502 som går ut till 
Nickebostrand. Detta visade sig dock inte vara optimalt sett utifrån kör-och 
restider. 
Samhällsförvaltningen ser inte heller någon ekonomisk möjlighet att sätta in 
en särskild busslinje till/från Vårdkasen. 
I den åtgärdsvalsstudie för väg 719 och 720 som Trafikverket och 
kommunen genomfört tillsammans har förslaget om en trafiksäker 
busshållplats i anslutning vid korsningen väg 719/väg Vårdkasen framförts. 
Om detta skulle kunna genomföras öppnas möjligheten för resande till 
Vårdkasen att åka med busslinje 502.                                                                          
Även byggandet av den nya liften kommer att medföra att besökare till 
slalombacken kan angöra backen nere från Solumsvägen om den gamla 
parkeringen rustas upp vilket gör att linje 502 kan nyttjas för att åka 
kollektivt till/från Vårdkasen. 
Samhällsförvaltningens bedömning är därför att e-förslaget inte bör 
genomföras. 
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Socialt perspektiv 
En förbättrad möjlighet att åka med kollektivtrafik till/från Vårdkasen är bra 
sett utifrån ett socialt och socioekonomiskt perspektiv. Eftersom möjligheten 
kommer att finnas att nyttja linje 502 både på kvällar och lördagar så är det 
positivt också för barns möjligheter att åka kollektivt till en idrotts-
anläggning som tidigare saknat bussförbindelser. 
Ekologiskt perspektiv 
Förbättrade möjligheter att ta sig till olika målpunkter med annat färdsätt än 
bil är positivt ur ett ekologiskt perspektiv. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Inrättande av en bussförbindelse till Vårdkasen är en fråga som kommunen 
formellt inte kan besluta om utan det är ett beslut för 
Kollektivtrafikmyndigheten. Ett inrättande skulle därför behöva föregås av 
en framställan från kommunen med en garanti om att kommunen svarar för 
den ökade trafikkostnaden som därmed uppstår.                                                                                                      
Samhällsförvaltningen bedömer att det i nuläget saknas ekonomiska 
förutsättningar för en särskild busstrafik till/från Vårdkasen utan hänvsiar 
istället till den befintliga linje 502      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 
E-förslag nr 124 – Vårdkasen tur och retur      
 
______  
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§ 140 Dnr 2021-000129 1.1.3.1 

E-förslag - Utegym i Stigsjö 

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

Bakgrund 
Cattis Nilsson lämnade 2021-05-06 in ett e-förslag om ett utegym i Stigsjö.                   
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och har därför lämnats över till 
samhällsnämnden för beredning.                                                                                                           
Enligt förslagsställaren jobbar många i Stigsjö för en hållbar landsbygd som 
hela tiden utvecklas och som bjuder in till naturnära upplevelser, rörelse och 
glädje.                                                                                                                 
I Stigsjö området finns dessutom en förening med flera olika inriktningar 
som arbetar för att främja boendes möjligheter till olika fritidsaktiviteter med 
inriktning på motion och folkhälsa.                                                                                                                       
Idag finns det i kommunen 2 riktiga ute gym där utrustningen är så pass 
omfattande att det erbjuder ett flertal olika stationer för träning. Dessa ute 
gym är placerade på Högslätten och på Bondsjöhöjdens IP.                                    
Tyvärr är den erfarenhet vi har idag att nyttjandet av dessa ute gym inte är så 
stor, samt för att ett ute gym skall vara attraktivt krävs det flera stationer med 
olika inriktningar som gör att investeringen för ett ute gym är kostsamt att 
etablera.                                                                                                            
Av den anledningen anser vi att det är svårt att etablera ett ute gym i Stigsjö 
eftersom vi tror att det kräver stora investeringar om nyttjandegraden skall 
bli acceptabel. Dessutom äger kommunen ingen lämplig mark i området där 
ett ute gym skulle kunna placeras.                                                                       
Däremot ställer sig förvaltningen positiv till att via våra föreningsbidrag 
stötta den lokala föreningen med ett bidrag om föreningen skulle vara 
intresserad av att bygga ett enklare ute gym vid någon av föreningens 
anläggningar. 
Socialt perspektiv 
Ett nytt ute gym i Stigsjö anses få en marginell påverkan på perspektivet 
vilket innebär att avslaget inte nämnvärt påverkar perspektivet.                             
En bedömning av barnperspektivet har också gjorts där det anses vara av 
liten betydelse för barns bästa om ett ute gym byggs eftersom det finns 
betydligt viktigare åtgärder som krävs för att gynna barns utveckling. 
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Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Eftersom förslaget inte genomförs så har det ingen större påverkan på 
perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 
E-förslag nr 71 – Ute gym i Stigsjö      
 
______  
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§ 141 Dnr 2022-000049 1.1.3.1 

E-förslag - Grillplats på Hagaplanen 

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

Bakgrund 
Maria Sundell lämnade 2022-03-15 in ett e-förslag om en grillplats vid 
Hagaplan i anslutning till den lekplats som finns i området.                          
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och har därför lämnats över till 
samhällsnämnden för beredning.                                                                                                           
Enligt förslagsställaren är området med tillhörande lekplats mycket populärt 
inte bara av boende på Haga utan även av boende på Lövudden. Förslaget 
skulle kunna gynna friluftslivet än mer enligt förslagsställaren genom att 
kommunen skulle göra denna satsning.                                               
Samhällsförvaltningen har redan idag många grillplatser som är placerade 
runt om i kommunen och med de flesta i mera centrum nära områden. Vår 
strävan är i första hand att placera grillplatser i anslutning till olika natur-
områden som tex Sälsten, Vårdkasen, Björners backar mm.                
Anläggande av grillplatser i villakvarter tror vi inte är det optimala i alla 
lägen eftersom olika former av grillning är förknippat med nån form av 
friluftsaktivitet. Dessutom erbjuder numera det nyanlagda området vid 
Lövudden redan idag ett flertal grillplatser som både ligger naturskönt vid 
vattnet och nära ett flertal bostadsområden.                                                           
Gång-och cykelavståndet från Hagaområdet är ca 1,0 km vilket inte kan 
anses som långt för att kunna nyttjas även av boende på Haga.   
Socialt perspektiv 
Flera nya grillplatser skulle till en början kunna innebära ett ökat umgänge 
som främjar perspektivet, men samtidigt anser förvaltningen att eftersom vi 
har många fina och tätortsnära grillplatser redan idag så innebär avslaget 
liten inverkan. Barnperspektivet har också beaktats och för barns bästa anser 
förvaltningen att det finns viktigare saker att prioritera som skulle gynna 
barns möjligheter till olika aktiviteter. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Eftersom förslaget inte genomförs så har det ingen större påverkan på 
perspektivet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 
E-förslag nr 117 – Grillplats på Hagaplan      
 
______  
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§ 142 Dnr 2022-000063 1.1.3.1 

E-förslag - Offentlig bastu i naturen 

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

Bakgrund 
Monika Wennerek framställde 2022-01-23 ett e-förslag om en offentlig 
bastu i naturen.                                                                                                          
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och har därför lämnats över till 
samhällsnämnden för behandling.                                                                                                           
Enligt förslagsställaren så föreslår hon att kommunen bygger en offentlig 
bastu vid Klubbsjön som bokas via internet. Det skulle finnas flera fördelar 
menar hon med en bastu vid Klubbsjön där möjligheten till vinterbad skulle 
öka om det fanns en bastu i närheten att värma sig i.                                            
Fortfarande anser förvaltningen att om en offentlig bastu för allmänheten 
skall byggas så bör den anläggas i närheten av ett offentligt bad där det finns 
tillgång till både parkeringar och toaletter. Dessa platser kan med fördel vara 
antingen Smitingen eller Sälsten där fortsatta utredningar får visa om det 
finns lämpliga platser utifrån naturhänsyn, boendes synpunkter eller andra 
regelverk.  
Socialt perspektiv 
En offentlig naturbastu skulle kunna öka människors möjlighet till friskvård 
vilket kan vara positivt sett utifrån ett socialt perspektiv. Dock anser 
förvaltningen att det för att uppnå bästa förutsättningar så bör den placeras i 
närheten av andra faciliteter. Sett ur barnperspektivet så är också placeringen 
av vikt för att vara så bra som möjligt. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan på perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Eftersom förslaget avslås så har det ingen påverkan på perspektivet.       
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 
E-förslag nr 122 – Offentlig bastu i naturen      
 
______  
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§ 143 Dnr 2022-000006 1.1.3.1 

E-förslag - Bom på gångvägen vid utfarten av Bondsjö 
fsk parkering 

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

Bakgrund 
Ann Kristofersson inlämnade ett e-förslag 2021-09-10 med förslag om att en 
bom placeras på gångvägen vid utfarten från Bondsjö förskolas parkering. 
E-förslaget uppnådde 29 röster (av minst 25 röster) och överlämnades därför 
till Samhällsnämnden för behandling. 
Den gångväg, eller rättare sagt gång-och cykelbanan, som avses i e-förslaget 
är den som förbinder Hemmansvägen och Daghemsvägen. 

 
 
Gång-och cykelbanan är utpekad i gällande detaljplaner för området. 
Den del av GC-banan närmast Hemmansvägen används ofta av biltrafik både 
för in-och utfart till bostadsområdet som ligger jämte GC-banan men också 
för parkering av bilar. Inget av detta är tillåtet. 
Därför anser Samhällsförvaltningen att en bom, eller annan teknisk lösning, 
bör utföras på båda sidor av GC-vägens början och slut. Med en sådan åtgärd 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-15 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

kommer det inte längre vara möjligt att felaktigt använda den för annan 
trafik än gång och cykel. 
Det är en åtgärd som även är angelägen ur trafiksäkerhetssynpunkt i 
allmänhet och för barn i synnerhet. 
Sammanfattningsvis anser samhällsförvaltningen att skälen för det framlagda 
e-förslaget är starka och därför bör det genomföras helt och på det sätt som 
redovisats ovan. 
Socialt perspektiv 
Förslaget ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och utgör ett 
tydligt barnperspektiv 
Ekologiskt perspektiv 
Inget att redovisa 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen bedömer att kostnaderna för redovisade åtgärder kan 
inrymmas i förvaltningens befintliga budget för 2023. 
Aktuell mark ägs av kommunen och i den egenskapen äger vi rätt att 
genomföra planerade åtgärder. 
För en utmärkning till gång-och cykelbana behöver ingen lokal 
trafikföreskrift utfärdas.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-01 
E-förslag nr 93: Bom på gångvägen vid utfarten från Bondsjö förskolas 
parkering.      
 
______  
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§ 144 Dnr 2022-000092 1.1.2.1 

Sammanträdestider 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta sin del av Sammanträdesplan 2023 för samhällsnämnden och 
arbetslivsnämnden.  
Beslutet gäller under förutsättning att arbetslivsnämnden antar sin del av 
planen.   

Bakgrund 
För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig 
mötesplanering har en sammanträdesplan för samhällsnämndens och 
arbetslivsnämndens kommande möten under 2023 tagits fram. I planen har 
hänsyn tagits till att hålla isär de två olika nämndernas beslutsprocesser.  
Socialt perspektiv 
Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen social påverkan.  
Ekologiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon påverkan på miljön. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ärendet har inte någon ekonomisk eller juridisk anknytning.   

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 
Sammanträdesplan 2023 för samhällsnämnden och arbetslivsnämnden 
Sammanträdesplan samhällsnämnden 2022 
Sammanträdesplan arbetslivsnämnden 2022 
 
______  
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§ 145 Dnr 2022-000145 2.5.1.0 

Tilldelningsbeslut upphandling mejeriprodukter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att delegera behörigheten att tilldela vinnande anbud i upphandling 
Livsmedel: Mejeri (UH-2022-042) till nämndens ordförande.      

Bakgrund 
Tilldelningsbeslut fattas utifrån inkomna anbud och genomförd utvärdering. 
Utvärdering har gjorts utifrån förfrågningsunderlagets angivna 
utvärderingsmodell.   
Inkomna anbud utvärderas genom bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-13 
Inkomna anbudsunderlag i jämförelse, vinnande anbud kommer att 
presenteras för ordföranden så snart beslut kan fattas.      
 
______  
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§ 146 Dnr 2022-000153 3.2.2.11 

Stadigvarande serveringstillstånd för Wayne´s Coffee 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja Härnö RIB AB, med organisationsnummer: 556733-7232,  
stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten att servera starköl,  
vin och sprit vid Waynes Coffee på Storgatan 35 i Härnösand, 
att bevilja serveringstider mellan klockan 11:00-23:00, 
att bevilja serveringstillstånd till slutet sällskap med serveringstider mellan  
klockan 11:00-01:00, 
att bevilja serveringstillstånd på uteserveringen med serveringstider mellan  
klockan 11:00-23:00 och 
att bevilja catering till slutna sällskap. 
Beslutet gäller under följande villkor: 
Tillstånd kan endast beviljas vid avlagt och godkänt kunskapsprov inom tre 
månader.      

Bakgrund 
Sökande: Härnö RIB AB, organisationsnummer; 556733-7232 har  
2022-08-23, ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2§ första stycket alkohollagen  
om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Waynes Coffee på  
Storgatan. 
Ansökan avser servering av öl, vin och sprit till allmänheten, tillfälligt  
sällskap och catering till slutna sällskap. 
Sökande har en lång erfarenhet av restaurangverksamheter och även  
tidigare innehaft serveringstillstånd. 
Serveringsstället vill kunna erbjuda en öl eller ett glas vin till maten. Det har  
varit en efterfrågan på kaffedrinkar som man nu vill kunna erbjuda. 
Givetvis finns även ett utbud av alkoholfria alternativ. 
Serveringstiden är mellan kl. 11.00 – 23:00 och ligger det inom vad som i  
alkohollagen kallas normaltid och bör godkännas.  
Menyn uppfyller alkohollagens krav om tillräcklig variation. 
Polismyndigheten har inga synpunkter vare sig sökande eller någon  
ordningsfråga. 
När det gäller utredning om lokalens beskaffenhet och verksamhetens  
inriktning kan serveringsstället godkännas för servering enligt ansökan (8  
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kap 15§ AL). Detta utifrån möblering och överblickbarhet. 
Sökande har under utredningstiden beviljats ett tillfälligt serveringstillstånd  
till allmänheten den 2022-09-02. 
Samhällsförvaltningen bedömer att Härnö RIB AB uppfyller alkohollagens  
(8 kap 12 § AL) krav för att medges tillstånd att servera alkoholdrycker till  
allmänheten. 
 
Socialt perspektiv 
I ansökan beskrivs verksamheten med inriktning mellan 18 och 70 år. För  
folk i farten som är på väg någonstans eller som skall mötas på något vis. 
I dialog med sökande framkommer att verksamheten inte ska ha inriktning 
till barn och ungdomar. 
  
Ekologiskt perspektiv 
Wayne´s coffee har som en del i sin affärsidé att jobba med ekologiska  
råvaror. Deras kaffe, till exempel, kommer från odlingar som är 
ekologiskoch Rainforest Alliance-certifierade.  
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
I utredningen har ekonomisk lämplighet prövats och utretts. Det har gjorts  
via kreditupplysningsbolaget – Syna, utan anmärkning.  
Företrädarna av bolaget har flera engagemang i andra bolag. Samtliga av  
dessa bolag har kontrollerats. 
Ägarbolagens bokslut har gåtts igenom. 
Bolaget visar på god soliditet och ekonomiska förutsättningar att driva  
verksamheten med ett serveringstillstånd 
Dock finns förbehåll då remissvaret från Skatteverket ej inkommit ännu. Om  
uppgifter i deras svar innehåller uppgifter som behöver utredas vidare, kan ej  
tillstånd medgivas. 
Sökande måste avlägga ett godkänt kunskapsprov genom  
Folkhälsomyndigheten innan tillståndsbeviset kan utfärdas.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-02 
Kompletta ansökningshandlingar 
Rapport från kreditupplysningsbolaget – Syna 
Remissvar 
Besiktning av serveringslokalen 
Dialog med sökande.     
 
______  
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§ 147 Dnr 2022-000159 1.1.3.1 

Tillfälligt serveringstillstånd, Ramviks idrottsförening 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att delegera till ordförande att fatta beslut om tillfälligt serveringstillstånd.       

Bakgrund 
Ramviks Idrottsförening, organisationsnummer; 888000-0867 har  
2022-08-15 ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2§ första stycket alkohollagen 
om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. Ansökan avser den 2022-
10-01 med serveringstid klockan 11.00 – 01.00.  
Man söker om att servera starköl och vin.  
Föreningen firas sitt 100 års jubileum och detta vill man fira med en 
trerättersmiddag och underhållning. 
Besökarna köper en biljett i förväg och som flest antal besökare har man 
beräknat till 350 personer. 
Föreningen har satt en åldersgräns på tillställningen från18 år och gästerna 
väntas vara äldre publik. 
Lokalen är anpassad till stora sällskap och har ett kök samt en bar. 
I samtal med ansvarig framgår att föreningen har satsat pengar under flera år 
för att erbjuda detta jubileum. De ekonomiska underlag som inkommit visar 
på att föreningen har ekonomi att genomföra detta, även med en ekonomisk 
förlust. 
Under kvällen kommer det att finnas mat och vickning till gästerna.  
Polis och räddningstjänst har inte ännu yttrat sig i ärendet.  
      

Beslutsunderlag 
Muntlig information till nämnden      
 
______  
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§ 148 Dnr 2022-000155 1.2.4.1 

Delårsrapport samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Samhällsnämndens delårsrapport för 2022 har upprättats i ledningssystemet 
Hypergene, enligt anvisningar från kommunstyrelseförvaltningens 
ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras verksamheten, 
viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet mål och 
indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör förvaltningen. 
Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet samt prognoser på drift 
och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till 
kommunstyrelseförvaltningens upprättande av delårsrapport till 
kommunstyrelsen. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-09-14 
SAM Delårsrapport 2022.docx      
 
______  
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§ 149 Dnr 2022-000069 1.1.3.1 

Valärenden 2022 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att till referensgrupp gatuentreprenad välja Magnus Oskarsson (S), Thomas 
Flank (M) och Anders Bergqvist (V).       
 
______  
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§ 150 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2022-09-15 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

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

• SAM 2022-1548 - Trafikanordning vid vägarbete      
 
______  
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§ 151 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-09-15 

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

• SAM2022-2173 Ansökan om markägartillstånd, försäljning av glass 
med tillbehör från glasscykel. 

• SAM2022-2099 Nationell tävling Folkrace, Vårdkasen.       

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-06-09 – 2022-09-07      
 
______  
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§ 152 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Jäv 
Christian Wasell (M) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet i ärendet.  

Beslutsunderlag 
Beslut tillfälligt serveringstillstånd 
Mjällådalens naturreservat 
Ordförandebeslut SAM2022-147 
Ordförandebeslut SAM2022-2088        
 
______  
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§ 153 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

• Brandskyddsutbildning 

• Hantering av sjukskrivningar på kostenheten 

• Förvaltningsdag och utbildning i hantering av rättshaverister 

• Slalomklubben och drift av Vårdkasens skidanläggning 

• Rullskidbanan på Bondsjöhöjden 

• Verksamhetsövergång av simhallen 

• Presidiet och förvaltningschefen har träffat revisionen 

• Gatuentreprenad med platskontor i egen regi 
 
______  
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§ 154 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande:  

• Ordförandebeslut för kännedom 

• Drivmedelspriser påverkar kollektivtrafikens budget kommande år 

• Skrivelse från Åkeriföretagen 

• Skrivelse fastighet på Kronholmen från Calle Lundqvist 

• Rådet för trygghet och hälsa 

• Utvärdering kollektivtrafiken 

• Val till referensgrupp entreprenad      
 
______  
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§ 155 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 2022-09-06, § 140.      
 
______  
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