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§ 1 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Samhällsnämnden har fått informationsföredragningar enligt följande: 
Ansökan om LOVA-bidrag för uppdatering av dokument inom enskilda 
avlopp – Monica Friman, Elin Jonsson 
Detaljplan för del av Saltvik 2:35 och del av Bondsjö 17:1, Västra Saltviks 
verksamhetsområde, etapp 1, Beslut om antagande – Hanna Krämmer, Malin 
Sjöstrand. Linda Saltin (S) anmäler jäv och deltar inte i föredragningen. 
Uppdatering grävbestämmelser – Niclas Hälldal 
E-förslag Gång- och cykelväg till Byåker – Ulf Rehnberg 
E-förslag En cykelväg till Brunne med belysning – Ulf Rehnberg 
E-förslag Gång- och cykelväg till Smitingen – Ulf Rehnberg 
E-förslag Grillplats vid landsarkivet – Ulf Andersson 
E-förslag Grillplatser – Ulf Andersson 
E-förslag Isbana i Stadsparken – Ulf Andersson 
Översyn av landsbygdstrafiken med buss samt utredning om utökad 
busstrafik till Saltviksområdet – Ulf Andersson 
Verksamhetsberättelse (inkl. budgetuppföljning) samhällsnämnd 2021 – 
Tomas Jenssen 
Attestantförteckning för samhällsförvaltningens verksamheter 2022 – 
Thomas Jenssen 
Delegationsbeslut till granskning – Fredrik Zetterberg och Frida Ullberg 
Medarbetarenkät – Thomas Jenssen 
Nämndens årsplan 2022 – Knapp Britta Thyr (MP) 
______  
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§ 2 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att välja Charlotte Bystedt (SD) till att justera dagens protokoll. Justering 
sker i samhällsförvaltningens lokaler 2022-01-28, kl.10.00      
 
______  
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§ 3 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa dagordningen till dagens sammanträde.      
 
______  
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§ 4 Dnr 2021-000188 1.1.3.0 

Attestantförteckning för samhällsförvaltningens 
verksamheter 2022 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa attestantförteckning att gälla från 2022-01-01 och 
att delegera till förvaltningschefen att löpande under 2022 besluta om 
förändringar i attestantförteckning i samband med personal- och 
organisationsförändringar.      

Bakgrund 
I enlighet med av kommunfullmäktige antaget attest- och 
utanordningsreglemente (KS 2019-000116) 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 2022-01-21 
Attestantförteckning SAM 2022-01-01      
______  
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§ 5 Dnr 2022-000014 1.1.3.1 

Ansökan om LOVA-bidrag för uppdatering av 
dokument inom enskilda avlopp 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ansöka om LOVA-bidrag om ett belopp om 200 000 kr hos Länsstyrelsen 
för uppdatering av dokument avseende: 
”Bedömning av normal respektive hög skyddsnivå för enskilda avlopp i 
Härnösands kommun” och 
”Riktlinjer för fortsatt inventering av enskilda avlopp i Härnösands 
kommun”.       

Bakgrund 
Kommuner och ideella föreningar kan söka LOVA-bidrag hos länsstyrelsen 
för åtgärder som förbättrar vattenmiljön gällande till exempel övergödning. 
Sista ansökningsdag för ettåriga och fleråriga projekt i Västernorrlands län 
som ska starta 2022, är den 1 februari 2022. Bidrag kan beviljas upp till 80 
% av projektets totala kostnad. 
Härnösands kommun arbetar med att ta fram en VA-plan för enskilt vatten 
och avlopp. Utanför nuvarande verksamhetsområden för vatten och avlopp 
finns det inte tillgång till kommunalt vatten och avlopp, VA. Där ansvarar 
fastighetsägarna själva för att ordna med fungerande VA-anläggningar. I 
handlingsprogrammet till VA-planen ingår att två dokument ska revideras. 
Det är: 
1. Rapport ”Bedömning av normal respektive hög skyddsnivå för enskilda 

avlopp i Härnösands kommun”, daterad 2010-06-08. 
2. Rapport ”Riktlinjer för fortsatt inventering av enskilda avlopp i 

Härnösands kommun”, daterad 2015-10-12.  
Samhällsförvaltningen bedömer att det tar ca 100 timmar att revidera  
respektive rapport enligt ovan. 
Dokumenten ovan behöver revideras för att effektivisera samhälls-
förvaltningens arbete med tillsyn och tillstånd avseende enskilt avlopp samt 
vilka funktionskrav som ska ställas i olika områden. 

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.  
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Ekologiskt perspektiv 
Ansökan är grundat utifrån konsekvenser för miljö- och hälsoskydd 
inklusive miljömålen ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, 
grundvatten av god kvalitet och god bebyggd miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ansökan kan göra att vi kan effektivisera samhällsförvaltningens arbete och 
ekonomiska medel.  
Barnperspektivet 
Bestämmelserna i miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam 
och god miljö.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11 
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten HVMFS 2016:17. 
Rapport ”Bedömning av normal respektive hög skyddsnivå för enskilda 
avlopp i Härnösands kommun”, daterad 2010-06-08. 
Rapport ”Riktlinjer för fortsatt inventering av enskilda avlopp i Härnösands 
kommun”, daterad 2015-10-12      
______  
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§ 6 Dnr 2021-000056 1.1.3.1 

E-förslag - Gång- och cykelväg till Byåker 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bifalla e-förslaget så till vida att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att bygga gång- och cykelväg från Byåker till 
Bondsjöhöjden och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP), Christian Wasell (M), Per-Eric 
Norberg (C) och Per Lingensjö (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att samhällsnämnden ska besluta att bifalla 
e-förslaget så till vida att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 
förutsättningarna att bygga gång- och cykelväg från Byåker till 
Bondsjöhöjden. 
Christian Wasell (M) yrkar bifall på förvaltningens förslag.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag 
och ordförandens förslag. 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt ordförandens förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag. 

Votering 
Votering begärs och genomförs. 
Ordföranden ställer följande propositionsordning: ja för ordförandens förslag 
och nej för förvaltningens förslag.      
Med 8 ja- mot 3 nej-röster finner ordföranden att nämnden beslutat enligt 
ordförandens förslag. 
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan. 
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Ledamot Parti § 15 
Ja             Nej 

Knapp Britta Thyr                  MP X  
Magnus Oskarsson           S X  
Christian Wasell                       M  X 
Anne-Cathrine Genberg S X  
Linda Saltin     S X  
Lisa Dahlén                       MP X  
Anders Bergqvist              V X  
Anders Nordström           KD X  
Per-Eric Norberg             C X  
Fredrik Bäckman                  M  X 
Charlotte Bystedt                  SD  X 

 

Reservationer 
Christian Wasell (M) reserverar sig mot beslutet. 

Bakgrund 
Sandra Lindqvist har 19 januari 2021 framställt förslag om att kommunen 
bygger en gång-och cykelväg mellan Bondsjöhöjden och Byåker. E-förslaget 
uppnådde tillräckligt många röster och har därför överlämnats till 
Samhällsnämnden för prövning. 
Den väg som avses är väg 718 (Stigsjövägen) för vilken Trafikverket är 
väghållare. Frågan om att anlägga en GC längs vägen är därför en fråga för 
dem. 
Åtgärden som förslagsställaren framställer finns med i den åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) som Trafikverket fastställde under år 2018, TRV 2017/24154 om 
”bristande tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter på väg 718, 
Brunne-Bondsjö”. 
En åtgärdsvalsstudie tas fram för att dels beskriva rådande situation och 
brister dels ett önskat läge med förslag på åtgärder. ÅVS:n utgör även 
underlag för fortsatt planering och finansiering hos de parter som pekas ut 
som ansvariga för de olika åtgärderna. 
Trafikverket beslutade om ett fortsatt arbete under år 2018 med en inriktning 
på åtgärder i tre olika paket; 1) GC sträckan Brunne-Solberg, 2) GC sträckan 
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Byåker-Bondsjö, 3) GC sträckan Billsta-Byåker, 4) GC sträckan Solberg-
Ultrå. Därefter rekommenderades det att sista sträckan Billsta-Ultrå utreds 
vidare för att skapa ett sammanhängande gång-och cykelstråk mellan 
Bondsjö-Brunne. 
Den första sträckan (Brunne-Solberg) är sedan år 2018 prioriterad i den 
regionala transportplanen och har en planerad planläggning senast år 2022. 
Men planläggningen kan påverkas och justeras beroende på tillgång till 
investeringsmedel. Övriga delsträckor är idag inte prioriterade i den 
regionala transportplanen. 
Härnösands kommuns förhoppning är att planläggning påbörjas och att fler 
delsträckor prioriteras i samband med beslut om ny regional transportplan 
2022-2033 som ska fastställas under år 2022. 
Sammanfattningsvis delar alltså kommunen behovet av förbättrade 
möjligheter till gång-och cykel längs väg 718. 
Socialt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka skulle vara positivt ur socialt 
perspektiv då möjligheten att förflytta sig mellan punkter längs sträckan 
ökar. 
Ekologiskt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka torde vara positivt ur ett 
ekologiskt perspektiv då fler skulle ha möjlighet att gå eller cykla som 
alternativ till den egna bilen. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Väg 718 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. 
Ingen övrig påverkan ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 
E-förslag nr 24 från Sandra Lindqvist 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, TRV 2017/24154      
______  
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§ 7 Dnr 2021-000128 1.1.3.1 

E-förslag - En cykelväg till Brunne med belysning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att avslå e-förslaget eftersom Trafikverket är väghållare av väg 718 
(Stigsjövägen), 
att verka för att Trafikverket bygger GC-väg längs sträckan och  
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Karin Wiklander har 1 maj 2021 framställt förslag om en cykelväg med 
belysning ut till Brunne.  E-förslaget uppnådde tillräckligt många röster och 
har därför överlämnats till Samhällsnämnden för prövning. 
Den väg som avses är väg 718 (Stigsjövägen) för vilken Trafikverket är 
väghållare. Frågan om att anlägga en GC längs vägen är därför en fråga för 
dem. 
Åtgärden som förslagsställaren framställer finns med i den åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) som Trafikverket fastställde under år 2018, TRV 2017/24154 om 
”bristande tillgänglighet och säkerhet för oskyddade trafikanter på väg 718, 
Brunne-Bondsjö”. 
En åtgärdsvalsstudie tas fram för att dels beskriva rådande situation och 
brister dels ett önskat läge med förslag på åtgärder. ÅVS:n utgör även 
underlag för fortsatt planering och finansiering hos de parter som pekas ut 
som ansvariga för de olika åtgärderna. 
Trafikverket beslutade om ett fortsatt arbete under år 2018 med en inriktning 
på åtgärder i tre olika paket; 1) GC sträckan Brunne-Solberg, 2) GC sträckan 
Byåker-Bondsjö, 3) GC sträckan Billsta-Byåker, 4) GC sträckan Solberg-
Ultrå. Därefter rekommenderades det att sista sträckan Billsta-Ultrå utreds 
vidare för att skapa ett sammanhängande gång-och cykelstråk mellan 
Bondsjö-Brunne. 
Den första sträckan (Brunne-Solberg) är sedan år 2018 prioriterad i den 
regionala transportplanen och har en planerad planläggning senast år 2022. 
Men planläggningen kan påverkas och justeras beroende på tillgång till 
investeringsmedel. Övriga delsträckor är idag inte prioriterade i den 
regionala transportplanen. 
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Härnösands kommuns förhoppning är att planläggning påbörjas och att fler 
delsträckor prioriteras i samband med beslut om ny regional transportplan 
2022-2033 som ska fastställas under år 2022. 
Sammanfattningsvis delar alltså kommunen behovet av förbättrade 
möjligheter till gång-och cykel längs väg 718. 

Socialt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka skulle vara positivt ur socialt 
perspektiv då möjligheten att förflytta sig mellan punkter längs sträckan 
ökar. 

Ekologiskt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka torde vara positivt ur ett 
ekologiskt perspektiv då fler skulle ha möjlighet att gå eller cykla som 
alternativ till den egna bilen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Väg 718 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. 
Ingen övrig påverkan ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-18 
E-förslag nr 70från Karin Wiklander 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie, TRV 2017/24154 
      
______  
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§ 8 Dnr 2021-000059 1.1.3.1 

E-förslag - Gång- och cykelväg till Smitingen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget ska beaktas i ställningstagandet med anledning av 
åtgärdsvalsstudien TRV 2020/62481 och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Emma Blom har 31 januari 2021 framställt förslag om en gång-och cykelväg 
till Smitingen. E-förslaget uppnådde tillräckligt många röster och har därför 
överlämnats till Samhällsnämnden för prövning. 
Den väg som avses är väg 720 (Gånsviksvägen) för vilken Trafikverket är 
väghållare. 
Åtgärden som förslagsställaren framställer finns med i den åtgärdsvalsstudie 
(ÅVS) som Trafikverket i slutet av augusti 2021 färdigställt i en slutrapport. 
Åtgärdsvalsstudien är framtagen tillsammans med Härnösands kommun. 
En åtgärdsvalsstudie tas fram för att dels beskriva dagens situation och 
brister dels ett framtida önskat läge med förslag på åtgärder. Efter beslut om 
åtgärder så ingår den sedan i planering och finansiering hos den part som 
pekas ut som ansvarig för en viss åtgärd. 
I åtgärdspaketet för ”ÅVS Härnön” finns förslag om en gång-och cykelväg 
sträckan från Brännavägen till Smitingen. Paketet består av tre alternativa 
lösningar med olika ambitionsnivåer. Fortsatt planering och tillgängliga 
investeringsmedel kommer avgöra vilken åtgärd som slutligen väljs. 
Trafikverket ska nu besluta om fortsatt hantering för att gå vidare med 
rekommenderade åtgärder. Härnösands kommun kommer beakta detta i 
interna beslut för de delar som kommunen svarar för. 
Härnösands kommun delar alltså förslagsställarens uppfattning om att en 
gång-och cykelväg Härnösand-Smitingen är en prioriterad åtgärd. Men 
kommunens principiella inställning är att ansvaret för åtgärder i anslutning 
till en statlig väg i huvudsak bör landa på Trafikverket i egenskap av 
väghållare. 
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Socialt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka skulle vara positivt ur socialt 
perspektiv då möjligheten att förflytta sig mellan punkter längs sträckan 
ökar. 

Ekologiskt perspektiv 
En tillkomst av en GC-väg längs aktuell sträcka torde vara positivt ur ett 
ekologiskt perspektiv då fler skulle ha möjlighet att gå eller cykla som 
alternativ till den egna bilen. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Väg 720 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. 
Ingen övrig påverkan ur ekonomiskt och juridiskt perspektiv såvitt idag kan 
bedömas.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-08 
E-förslag nr 39 från Emma Blom      
______  
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§ 9 Dnr 2021-000065 1.1.3.1 

E-förslag - Grillplats vid landsarkivet 

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

Bakgrund 
Elin Rekvik framställde 2021-02-06 ett e-förslag om en grillplats i parken 
nedanför landsarkivet. Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och 
lämnades därför vidare till Samhällsnämnden för behandling. 
Det aktuella markområdet ägs inte av kommunen och därför saknas 
förutsättningar idag för att tillgodose e-förslaget. 
Samhällsförvaltningens bedömning är därför att e-förslaget ska avslås. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen saknar rådighet över aktuellt markområde.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 
E-förslag nr 43 
 ______  
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§ 10 Dnr 2021-000122 1.1.3.1 

E-förslag - Grillplatser 

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

Bakgrund 
Anneli Vestman framställde 2021-04-19 ett e-förslag om grillplatser i de 
centrala delarna av Härnösand. Förslagsställaren saknar grillplatser i de 
centrala delarna av Härnösand och tycker därför att det skulle vara trevligt på 
både Mellanholmen och i Gådeåparken.                                                                        
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och lämnades därför vidare till 
Samhällsnämnden för behandling.                                                                           
Idag finns det runt om i kommunen ett stort antal grillplatser som 
Samhällsförvaltningen sköter drift och underhåll av med tömning av sopor, 
påfyllning av ved samt visst underhåll. Ett arbete som framförallt under vissa 
delar av året är väldigt tidskrävande.                                                                      
Vår ambition har varit att upprätthålla en mängd grillplatser som samtidigt 
har andra aktiviteter på området helst med lite karaktär av friluftsliv därför 
ligger också många en bit utanför de mest centrala delarna av stan.               
Förslaget att anlägga en grillplats på en sån central plats som Mellanholmen 
anser förvaltningen inte passar in i stadsbilden, samtidigt som risken är stor 
att veden kommer att användas av andra orsaker än att enbart grilla.                                         
Samhällsförvaltningens bedömning är därför att e-förslaget ska avslås. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 
E-förslag nr 58   ______  



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(36) 

Sammanträdesdatum 
2022-01-27 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 2021-000060 1.1.3.1 

E-förslag - Isbana i Stadsparken 

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

Bakgrund 
Cecilia Nordlund framställde 2021-03-21 ett e-förslag om att anlägga en 
isbana i stadsparken.                                                                                      
Förslaget uppnådde erforderligt antal röster och lämnades därför vidare till 
Samhällsnämnden för behandling.                                                                          
Förslagsställaren menar att Härnösand kan skapa en fantastisk vintermiljö i 
stadsparken genom att anlägga en isbana med en slinga runt träden.         
Närheten till Sambiblioteket skulle också vara fördelar där det både finns fik 
och tillgång till toaletter.                                                                                            
Idag finns redan 13 st isbanor i kommunen varav en är väldigt centralt 
belägen på Mellanholmen men som tyvärr inte nyttjas så flitigt som läget 
borde kunna medge. Nackdelen med den isbanan är att den är väldigt liten 
och för att kunna göra nåt liknande i stadsparken så skulle den troligen bli 
ännu mindre.                                                                                                           
Detta beror ju till största delen på att hela ytan i stadsparken är delad med ett 
antal gc-vägar vilket gör det svårt att få till en tillräckligt stor yta. Samtidigt 
är det många träd på området som gör det väldigt svårt att anlägga och sköta 
en isbana på ett vettigt sätt. Även gräsytan i stadsparken skulle ta skada av 
en isyta som skulle kunna innebära svår isbränna vilket försenar grönskan på 
området under försommaren.                                                                               
Eftersom det finns idag finns 13 st isbanor i kommunen varav 8 i centrala 
delarna av kommunen, samt den satsning som har provats med en rundbana 
på Godstjärn så föreslår Samhällsförvaltningens att e-förslaget ska avslås. 
Även Teknik avd har varit delaktig i beslutet. 
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Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-17 
E-förslag nr 25      
______  
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§ 12 Dnr 2022-000012 1.1.3.0 

Verksamhetsberättelse samhällsnämnd 2021 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna verksamhetsberättelsen samt  
att översända verksamhetsberättelsen till kommunfullmäktige.  

Bakgrund 
Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2021 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 på drift och investeringar. 
Socialt perspektiv 
Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på ett positivt sätt för kommunens medborgare. 
Ekologiskt perspektiv 
Med utgångspunkt från resultatuppdragen har samhällsnämndens arbete 
bidragit på positivt sätt för miljön. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsnämnden har ett underskott mot budget på 5,3 miljoner kronor för 
driftsbudgeten. Kostnaderna följer budget men ett intäktsbortfall under året 
påverkar resultatet negativt. För investeringsbudgeten har samhällsnämnden 
ett överskott på totalt 16 miljoner kronor. Regleringar för tidigare års 
investeringar bidrar till största delen till överskottet på investeringarna.   

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-24 
Rapporten verksamhetsberättelse Samhällsnämnden 2021      
______  
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§ 13 Dnr 2022-000013 3.3.7.0 

Uppdatering grävbestämmelser  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta de föreslagna ändringarna i grävningsbestämmelser.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M). 

Yrkanden 
Christian Wasell (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.      

Bakgrund 
2019 antog samhällsnämnden nya grävbestämmelser. Dessa ger kommunen 
möjlighet att bättre planera åtgärder samt att de ger instruktioner för hur 
gator, GC-vägar och grönytor mm. ska byggas upp enligt enhetliga principer 
samt att ingreppen utförs så att konstruktionsegenskaper och funktion består 
och inte förändras. 
Efter att grävbestämmelserna nu använts ca två år med gott resultat, behöver 
denna justeras med en ny instruktion, samt en justering av en befintlig 
instruktion. Detta görs för att säkerställa kommunens gatu – och markkapital 
efter återställning. 

• Förslag till ny instruktion  
” Fogar i beläggning med flera lager ska förskjutas i sidled med minst 20 cm. 
för att förhindra nerträngning av vatten.” 

• Förslag till ändrande av instruktion 
” Vid två eller flera tvärgående schakter inom 20 meter, ska hela ytan 
återställas.”   
Nuvarande instruktion ” Vid tre eller fler schakter inom 25 meter ska hela 
ytan återställas. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
För kommunen bör förändringen medföra en ekonomisk fördel gentemot 
tidigare vad gäller kapitalets värde efter återställning.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-21 
Grävbestämmelser 2019     
______  
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§ 14 Dnr 2022-000008 1.1.3.1 

Översyn av landsbygdstrafiken med buss samt 
utredning om utökad busstrafik till Saltviksområdet 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att 

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

• Utreda och lämna förslag på en utökad busstrafik till Saltviksområdet 
• Se över möjligheterna att integrera den särskilda skolskjutstrafiken 

med den ordinarie kollektivtrafiken och 
att uppdraget ska genomföras i samverkan med Kollektivtrafikmyndigheten 
i Västernorrlands län och återrapporteras till samhällsnämnden senast i 
januari 2023.     

Bakgrund 
I samband med att linjenätsutredningen för stadstrafiken redovisades till 
Samhällsnämnden i januari 2019 gav samhällsförvaltningen uttryck för att en 
motsvarande utredning även på sikt bör göras för landsbygdstrafiken.  
Ett nytt stadstrafikupplägg startades upp i december 2021 med nya 
linjenummer, rakare linjesträckningar och takttidtabell med förbättrade 
bytesmöjligheter. 
Samhällsförvaltningen anser att det därför nu är läge att genomföra en 
översyn av landsbygdstrafiken. Denna bedöms då kunna göras i egen regi 
och utan konsultinsatser. Däremot bör arbetet bedrivas i nära samverkan med 
Kollektivtrafikmyndigheten som är den part som formellt ”äger” gällande 
trafikavtal. 
Utöver detta anser Samhällsförvaltningen att det finns ett behov av att även 
utreda en utökad/förbättrad busstrafik till Saltviksområdet. Detta med hänsyn 
till de etableringar som kommer att ske i området inom några år. Men även i 
syfte att på ett bättre sätt kunna försörja befintliga verksamheter, till exempel 
Saltviksanstalten, med en god kollektivtrafik.  
Detta framtida behov har också, vid flera tillfällen, lyfts till Samhälls-
förvaltningen från kommunstyrelsens tillväxtavdelning. 
Samhällsförvaltningen önskar därför få ett uppdrag från Samhällsnämnden 
att inleda en översyn och utredning i ärendet. 
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Preliminär tidsplan 
Januari 2022  Utredningsuppdrag från nämnden 

Februari – december 2022 Utredningsarbetet bedrivs 

Januari 2023  Rapport med förslag till förändringar till nämnden 

 

Socialt perspektiv 
Utredningen har ingen påverkan 

Ekologiskt perspektiv 
Utredningen har ingen påverkan 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Utredningen har ingen påverkan sett ur ett ekonomiskt och/eller juridiskt 
perspektiv utan bedöms kunna bedrivas inom ramen för 
Samhällsförvaltningens verksamhet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-14      
______  
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§ 15 Dnr 2022-000009 1.1.3.1  
SAM2021-2077 

Detaljplan för del av Saltvik 2:35 och del av Bondsjö 
17:1, Västra Saltviks verksamhetsområde, etapp 1, 
Beslut om antagande 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta planförslaget för del av Saltvik 2:35 och del av Bondsjö 17:1, Västra 
Saltviks verksamhetsområde, etapp 1.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på att fastighetsbeteckning ska framgå av 
beslutet. 

Jäv 
Linda Saltin (S) anmäler jäv och deltar inte i genomgång eller beslut i 
ärendet. 

Bakgrund 
Ansökan om planbesked inkom till samhällsförvaltningen 2021-06-15. 
Beslutet att bevilja planbesked fattades den 2021-08-04 med stöd av 
delegationsordning för samhällsnämnden i Härnösands kommun och med 
stöd av plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 2 och 5 §§. Syftet med 
detaljplanen är att ersätta befintlig detaljplan (495) som omfattar västra 
Saltvik etapp 1 för att ändra lokalgatans läge för att få ett mer effektivt 
markutnyttjande av området för nuvarande och kommande etableringar. 
Området planläggs för industriändamål (J) och sällanköpshandel (H1, 
handel, ej livsmedel). Vidare utförs mindre revideringar av plankartans 
bestämmelser och gränser utifrån nya behov och förutsättningar som 
uppkommit i området.  
I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som 
utvecklingsområde för industri. Detaljplanen bedöms förenlig med 
översiktsplanen. För planområdet gäller detaljplan nummer 495. 
Detaljplanen anger industri (J) som huvudsaklig användning. Detaljplanen 
vann laga kraft 2016-07-14 och genomförandetiden är 10 år. För området 
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finns ett planprogram framtaget 2011. Planförslaget skickades ut för samråd 
2021-12-22 med stöd av delegationsordningen för Samhällsnämnden i 
Härnösands kommun. Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. 
Planärendet har handlagts med begränsat standardförfarande varpå någon 
granskning inte genomförts.  
Socialt perspektiv  
Ett genomförande av planen kan bidra till att en mångfald av 
arbetsmöjligheter tillskapas, vilket kan gynna nuvarande och kommande 
generationer och möjliggöra för dem att stanna kvar i kommunen. 
Etableringar kan utöver bidra med arbetstillfällen även bidra positivt till 
inflyttning till kommunen och bidra till ökad efterfrågan på bostäder. 
Planförslaget kan möjliggöra för kollektivt resande och att fler kan ta sig till 
området genom att gå- eller cykla. Detta kan bidra positivt till invånarnas 
folkhälsa och ett mer jämlikt samhälle där man inte behöver ha en bil utan 
kan åka kollektivt.  
Ekologiskt perspektiv  
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts. Den visar att 
ett genomförande av detaljplanen inte bedöms ha negativ inverkan på de 
miljökategorierna som finns att ta hänsyn till. Konsekvenser för planens 
genomförande är att naturmark tas i anspråk för att möjliggöra för industri- 
och handelsändamål. Resterande delar söder och norr om planområdet 
kvarstår som blandad skogsmark. Väster om planområdet finns planer på 
ytterligare en etapp, vilket gör att det kan förväntas ytterligare exploatering i 
området.  
Ett genomförande av planen kommer innebära schakt- och 
sprängningsarbeten vilket är ett betydande ingrepp på miljön i området. Ett 
genomförande av planen kommer att innebära ökade flöden dagvatten i och 
med att andelen hårdgjorda ytor ökar. Lokalt omhändertagande, rening och 
fördröjning av dagvatten från parkeringar, samt fördröjning i diken ska ske 
innan det når Älandsfjärden. Dagvattensystemet beräknas efter 
dimensioneringsåtgärder i trummor och diken klara minst ett 10 års regn 
med klimatfaktor 1.25. Åtgärderna bedöms tillräckliga för att hantera 
dagvattenflödena.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Ett antagande och genomförande av detaljplanen medför möjlighet till 
industri- och handelsetableringar i Härnösand i närhet till E4, Hamnen och 
befintligt industriområde Saltvik. Ett genomförande av planen bidrar till att 
kommunen får fler arbetsplatser, vilket bidrar till en lokalt hållbar ekonomi 
som kan gynna befintliga och kommande invånare. Planförslaget möjliggör 
att fler verksamheter kan etablera sig i Västra Saltvik vilket kan få en positiv 
följdeffekt för det lokala näringslivets intäkter, utbud och fortlevnad.  
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Kommunen får utgifter vid ett genomförande av detaljplanen i form av 
byggandet av bilväg samt gång- och cykelväg. Även kostnader för att ansluta 
området till kommunalt vatten- och avlopp uppstår vid ett genomförande av 
planen. Kommunen får intäkter vid försäljning av mark i området.  
Samrådsskedet  
Efter samrådet har samhällsförvaltningen upprättat ett granskningsutlåtande 
där inkomna synpunkter från samrådskretsen samt kommunens bemötande 
sammanfattats. Under samrådstiden har synpunkter inkommit från 
samrådskretsen: 
• Länsstyrelsen  
• Lantmäteriet  
• Räddningstjänsten 
• E.ON  
• Härnösand Energi & Miljö AB och Härnösand Elnät AB  
• Trafikverket  
• Fastighetsägare enligt fastighetsförteckning  
• Härnösands kommun enligt fastighetsförteckning  
Samtliga i samrådskretsen ovan har gett sitt skriftliga godkännande av 
samrådsförslaget, vilket gör att det begränsade standardförfarandet kan 
användas. Under samrådstiden har synpunkter inkommit från intressenter 
utanför samrådskretsen:  
• Postnord  
• Naturskyddsföreningen  
Inkomna yttranden ändrar 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 redovisas i granskningsutlåtandet i sin helhet och 
finns även som diarieförd handling.  
Planen har handlagds utifrån plan- och bygglagen (2020:900). 
Detaljplaneprocessen har skett utifrån ett begränsat standardförfarande.  
Kommunen bedömer att det inte har framkommit någon synpunkt som gör 
att planförslaget inte kan antas. Samtliga i samrådskretsen har även godkänt 
planförslaget, vilket gör att förutsättningarna finns för att använda det 
begränsade standardförfarandet.    

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-18 
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Översiktsplan för Härnösands kommun 2011–2025  
Bedömning av betydande miljöpåverkan  
Planprogram för del av Bondsjö 17:1 och Saltvik 2:35  
Rapport. Geotekniska undersökningar, RGeo  
PM - Delrapport. Handelsutredning, Marknadsanalys östra Bondsjögatan 
Rapport. Översiktlig hydrogeologisk och hydrologisk undersökning av 
Västra Saltvik industriområde  
PM - Dagvattenutredning. Västra Saltvik industriområde  
PM - Underlag till detaljplan för Västra Saltvik • Skyfallskartering 
Härnösands kommun   
PM geoteknik. Detaljplan västra Saltvik etapp 2  
Rapport. Dagvattenflöden, trumdimensioner och dikeskapacitet för 
bygghandling lokalgata Västra Saltvik  
Naturvärdesinventering (NVI)  
Inventering av groddjur vid Västra Saltvik  
PM. Förslag till skyddsåtgärder för groddjur     
______  
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§ 16 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2021-01-27 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Handläggarna redogör för utvalda delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 
SAM 2021-2452, Bygglov, anläggning av elfilter med skorsten och 
teknikbyggnad, Bondsjö 2:355 
SAM 2021-2689, Beslut om fordonsvrak TNL425      
______  
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§ 17 Dnr 40216  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-12-16 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2021-11-11 – 2021-12-08       
______  
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§ 18 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-01-27 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna samt  
att på nästa möte granska följande delegationsbeslut: 

• 2021-3122 

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2021-12-09 – 2022-01-19       
______  
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§ 19 Dnr 38110  

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut HK Sverige AB 2021-12-20 
Delegationsbeslut – vidaredelegation i ärenden rörande fastighetsbildning 
Ordförandebeslut Wole Event AB      
______  
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§ 20 Dnr 31772  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Beslut att inte överpröva kommuns beslut 
Beslut Länsstyrelsen – upphävande av strandskyddsdispens 
Protokollsutdrag § 175 Bussgods i Västernorrland      
______  
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§ 21 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) rapporterar om följande: 

• Verksamhetsdialog (KS) 
• Rådet för planering och exploatering 
• Tematiska workshops för att arbeta fram nytt 

trafikförsörjningsprogram för den regionala kollektivtrafiken 
• Process att ta fram ny förbundsordning för kollektivtrafiken 
• Reaktioner på det nya busslinjenätet 

      
______  
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§ 22 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Förvaltningschef Thomas Jenssen rapporterar om följande: 
Arbetsmiljö: 

• Ingen verksamhetspåverkan just nu, viss frånvaro. 
• Arbete pågår med handlingsplan utifrån medarbetarenkäten. 
• Heltid som norm införs 2022, stort fokus Skola-Kosten. 

 
Rekryteringar som pågår: 

• Stadsarkitekt 
• Bygglovshandläggare 
• Miljöhandläggare 
• Nämndsekreterare 

 
Övrigt: 

• Verksamhetsdialog KSF 
• Fordonsorganisation 
• Myran, Älgarna. 

      
______  
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