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1 Uppdrag och verksamhet 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och 

byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och 

ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar 

i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och 

friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 

skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd 

för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för 

skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, 

inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar liksom kommunens kostavdelning 

där produktionsköket Navet ingår. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Verksamhetsplanen är en beskrivning av de aktiviteter som planeras att genomföras det kommande 

året och konkretiserar hur kommunens mål ska uppnås. Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna för 

det kommande året och ligger även till grund för verksamhetsplanen då det ska finnas täckning inom 

budget för aktiviteterna som planeras att genomföras. 

Verksamhetsplanen ska följas upp i fyramånadersrapport (ekonomisk uppföljning samt prognos), i 

delårsrapport, samt i verksamhetsberättelse. 

 

Verksa mhetsplan Fyramånadersrapport De lårsrapport Verksa m het s berät te lse 
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2 Viktiga händelser  
Plan och Bygg 

Antalet nyinkomna bygglovsärenden är färre under 2022 jämfört med 2021, något som förutspåddes 

i verksamhetsplanen för 2022. Arbetsbelastningen för bygglovshandläggarna har ändå varit fortsatt 

hög då flertalet av byggloven som beviljades under pandemitiden nu har kommit till byggfasen och 

resulterat i att flera byggprojekt påbörjats inom kommunen, både inom den privata- och statliga 

sektorn. Exempel på större påbörjade nybyggnadsprojekt under 2022 kan nämnas ett vård- och 

omsorgsboende i Saltvik, Riksarkivet på Saltviks industriområde samt Hotellbygget på Kanaludden. De 

stora vindkraftsparkerna i kommunens nordvästliga delar är nu färdigbyggda och ärendena för plan- 

och bygg därmed avslutade. 

Inom planområdet har avdelningen fortsätt att arbeta både med mer övergripande planering samt 

detaljplanering. Kommunens nya översiktsplan antogs av kommunfullmäktige under året vilket är ett 

viktigt styrdokument för hela avdelningen. Framtagandet av planprogram Skeppsbron har fortsatt men 

inte slutförts då vi under hösten haft förmånen att få ingå i det nationella projektet Streetmoves. 

Projektet drivs av ArkDes och syftar till att aktivera våra gaturum på andra sätt än bara för trafik, något 

som går i linje med planprogrammets syfte. 

Ett fortsatt och utökat samarbete med tillväxtavdelningen har pågått under året, genom bildandet av 

bland annat PEX (Planerings och Exploatering)-arbetsgruppen vars syfte är att i tidiga skeden lyfta 

mark- och planeringsfrågor. Även En Väg In-gruppen (ENVI-gruppen) har bildats under året. Syftet med 

denna är att underlätta och tydliggöra näringslivets myndighetskontakter, från väldigt tidiga skeden 

till att en ny eller förändrad verksamhet finns på plats. Både dessa gruppers arbeten kommer att 

fortsätta att utvecklas under kommande år. 

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden är nu åter tillbaka på samma nivå som innan pandemin. 

Under 2022 har två nya tjänster tillsatts inom avdelningen, en ny planhandläggare och en ny 

bygglovshandläggare. Bygglovshandläggaren ska främst arbete med tillsynsärenden, något som varit 

nedprioriterat under många års tid på grund av hög arbetsbelastning. Tillsynsarbetet har nu påbörjats 

och kommer genomföras efter framtagen tillsynsplan. 

Miljö 

Ett stort arbete har genomförts tillsammans med övriga kommuner för att förbereda övergången till 

att fakturera livsmedelskontrollen i efterhand från och med första januari 2023. 

Den treåriga tillsynsplan enligt miljöbalken, som tagits fram under 2022 är i linje med den nya 

nationella strategin för tillsyn. 

Under några månader har luftkvaliteten i centrala Härnösand mätts och visade förhöjda halter av 

partiklar. Naturvårdsverket har därför beslutat att kommunen ska mäta luftkvaliteten under hela 2023. 

Detta för att under en längre period kunna se ifall åtgärder behöver sättas in för att minska halterna 

av partiklar i luften. 

En åtgärdsplan för naturvård har fastställts och arbete med dessa aktiviteter kommer att påbörjas 

under 2023. Åtgärdsplanen visar de åtgärder som ska prioriteras i kommunens strategiska 

naturvårdsarbete. 

Fritid 
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Byggnationen av en ny sporthall på Ängevallen har inte påbörjats. Omvärldsläget och den stora 

osäkerheten kring prisökningar gjorde att inga anbud lämnades in vid den upphandling som 

genomfördes. Efterfrågan är stor för en ny sporthall på området både för föreningslivet och skolan 

vilket gör att en ny upphandling behöver genomföras 2023. Arbetet med en ny fotbollsanläggning på 

Myranområdet pågår men är tyvärr försenat. Planerad byggstart av servicebyggnad är under våren 

2023. Under året har en stor investering genomförts i Vårdkasbacken där en ny släplift för stora backen 

färdigställts, vilket tryggar driftsäkerheten avsevärt jämfört med den gamla. I november tog 

slalomklubben över driften av slalombacken, så framöver är det föreningsdrift av anläggningen. Vidare 

har arbetet med framtagande av en ny friluftsplan påbörjats liksom ett visionsarbete för hur 

friluftsområdet på Vårdkasen kan utvecklas. På Bondsjöhöjdens IP har arbetet med en ny rullskidbana 

påbörjats. Rullskidbanan är ett föreningsprojekt med stöd från Allmänna Arvsfonden och där 

kommunen gått in som medfinansiär. Simhallen i Härnösand har vid årsskiftet övergått till privat drift 

enligt det tjänstekoncessionsavtal som kommunen beslutade redan 2016. Hälledals simhall ansvarar 

fortfarande kommunen för. 

Trafik 

Under sommaren utökades kollektivtrafiken till och från Smitingen havsbad med nio stycken turer 

måndag till fredag. Ny hållplats byggdes samt att parkeringen förbättrades utifrån busstrafikens behov 

och parkeringsstukturen blev tydligare för besökare. 

Samhällsnämnden beslutade att linje 501 ska trafikera Saltviksområdet med 30-min trafik precis som 

övriga områden i tätorten, som också ska ge förbättringar för trafiken till och från Älandsbroområdet. 

Ändringen kommer att ske i slutet på 2023 då tidtabelländringarna genomförs.  

Förändringar i linjenätet och turtätheten som infördes 2021, har tagits emot väl av resenärerna som 

åker kollektivt i samma utsträckning som rekordåret 2019, innan pandemin gjorde att resandet 

minskade kraftigt. Härnösands kommun är den enda kommunen i länet som idag har resandeökningar 

inom kollektivtrafiken. 

Teknik 

Samhällsförvaltningen har upphandlat entreprenör som ska jobba tillsammans med kommunen med 

bytet av Nybron. PEAB ska tillsammans med kommunen göra nödvändiga utredningar och 

projekteringar för att lämna in en ansökan till mark och miljödomstolen. När ansökan godkänts kan 

byggnation påbörjas, vilket är planerat till hösten 2024. Förstärkningen av Skeppsbrons kajdel 

slutfördes i slutet av året. 

Samhällsnämnden har beslutat att kommunen själva ansvarar för arbetsledning och planering i ett eget 

platskontor för gatudriften från och med den första juni 2023. Syftet med beslutet är att så väl små 

som stora företag ska kunna vara med i drift och skötsel av gatorna i Härnösand.  

Kosten 

Stora prisökningar och brist på vissa livsmedel har under året gjort att recept ändrats och andra 

maträtter än ursprunglig planering levererats till kunderna. Tack vare stort engagemang i 

verksamheten för att hitta alternativa lösningar har kostnadsökningarna under rådande läge varit 

acceptabla. 

Kostavdelningen blev nominerad och finalist för sitt hållbarhetsarbete vid kommunens 

medarbetargala. Brunneskolan erbjuder elever och personal överbliven frukt och grönsaker från 

närområdet, vilket ger en extra guldkant och uppskattas av alla. 
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Nya moderna kokgrytor har installerats på produktionsköket Navet för att säkra matproduktionen. 

Plan och Bygg 

Omvärldsläget med bland annat ökade materialkostnader och svikande konjunktur har påverkat 

verksamheten främst under andra halvåret. Exempelvis så har kostnaderna för 

bostadsanpassningsbidragsärenden ökat, inte beroende på ökat antal ärenden utan att priset på 

hjälpmedel har stigit. Antalet nya inkomna bygglovsärenden har minskat jämfört med 2021 vilket 

sannolikt både beror på återhämtningen efter pandemin men även ökade materialkostnader samt en 

sviktande konjunktur. 

Det planeras för en större industrietablering i Timrå/Torsboda. Detta är något som kan påverka vår 

kommun när det blir verklighet, bland annat i form av ökad efterfrågan på planlagd mark för industri- 

och bostadsbyggande. Samhällsförvaltningen ser redan idag att antalet ansökningar om planbesked 

för detaljplaner har ökat under 2022 och ökningen väntas fortsätta under 2023. Förvaltningen behöver 

därför en beredskap för att kunna hantera ökningen. 

Miljö 

Avdelningen ansvarar för tillsyn inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd samt för alkohol, tobak, 

detaljhandel med öl och vissa receptfria läkemedel samt fiske. Tillsynen har i stort genomförts enligt 

plan och i enlighet med nationella mål och riktlinjer. En genomgång av serverings- och tobakstillstånd 

har gjorts, där arbetet kommer att slutföras i början av 2023. En konsult har anlitats för att hjälpa till 

med tillstånd för alkohol och tobak inför rekrytering av ny handläggare.  

Ärenden inom avlopp har inte ökat i samma takt som de senaste två åren, utan närmar sig nivån innan 

pandemin. Arbetet med att ta fram en ny plan för inventering av enskilda avlopp har påbörjats och 

planeras att vara klar under första kvartalet 2023. 

Energirådgivning har erbjudits till allmänheten och föreningar samt små och medelstora företag. 

Avdelningen har tillsammans med andra kommuner i länet genomfört seminarier med fokus på 

hållbara transporter och solceller. 

Naturvårdsåtgärder inom Gerestabäcken gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker har 

inte genomförts i den takt som var planerat på grund av att det tagit längre tid att få tillstånd för 

vattenverksamhet än beräknat. Arbetet kommer att fortsätta 2023 och har beviljats förlängd tid av 

Länsstyrelsen utifrån att statliga Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-bidrag) erhållits. 

Fritid 

Omvärldsläget och den stora osäkerheten kring prisökningar gjorde att inga anbud lämnades in vid den 

upphandling som genomfördes för bygget av ny sporthall på Ängevallen. Efterfrågan är stor för en ny 

sporthall på området både för föreningslivet och skolan vilket gör att en ny upphandling behöver 

genomföras 2023. 

Trafik 

För att ytterligare minska CO2 utsläppen av kommunens interna transporter har en översyn 

genomförts av organisationen för planering av både bilar och resor. I det arbetet skulle även en 

förändring av kommunens resepolicy genomföras som tyvärr inte hunnits med under året. Tanken med 

förändringen var att ytterligare tydliggöra hur tjänsteresor ska genomföras för att uppnå 

målsättningen om minskade utsläpp. 
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Teknik 

Världsläget har gjort att verksamheten drabbats av kraftigt ökade kostnader 2022. En stor del av 

arbetet är beroende av drivmedel och byggmaterial, områden där ökningarna varit störst.  

Kosten 

Planeringen för 2022 var att det nya kostdataprogrammet Matilda skulle tas i drift. På grund av brister 

i programmet har inte detta kunnat ske men förhoppningen är att bristerna är åtgärdade under 2023.  
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3 Måluppfyllelse 
Mått Mål 2022 Senaste 

utfall 
Resultat 

2021 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 
Resultat 

2018 

Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser  

Nöjdhet med gång- 
och cykelvägar 

54 0  53 49 48 

Kommentar: 
Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av belysning, underhåll, snöröjning och 
skötsel på gång- och cykelvägar. Undersökningen har ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig men 
en jämförelse med 2021 kan göras. 

 Enligt resultatet för utbud gång- och cykelvägar är 72% är nöjda eller ganska nöjda som kan jämföras 
med 75% 2021. 

 Gällande trafiksäkerhet är medborgarna nöjda eller ganska nöjda med 76% jämfört med 74% under 
2021. 

 Underhåll och skötsel l igger på 69% som är nöjda ell er ganska nöjda jämfört med 61% under 2021. 

 Gällande snöröjning är 53% nöjda eller ganska nöjda jämfört med 46% under 2021. 
Förvaltningen konstaterar att medborgarna är mest nöjd med trafiksäkerhet och minst nöjd med 
snöröjningen. På helheten ligger nöjdheten på ungefär samma nivå som 2021. Förvaltningen kommer att 

fortsätta med de strategiska åtgärderna för att förbättra gång- och cykelvägar. 

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Företags nöjdhet 

med kommunens 
myndighetsutövning 

80 81 86 80 78  

Kommentar: 

Företags nöjdhet med kommunens myndighetsutövning mäts genom Insikts -mätningen. Resultatet för Insikt 
2022 kommer att redovisas i  april 2023. Vid utläsning av resultatet vid årsskiftet l igger värdet på 81 av 100, 
vilket är ett resultat på en mycket hög nivå (över 80) och över vår målnivå. 

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  

Utsläpp från 
transporter 

 31.5% 41.7% 61.6%   

Kommentar: 

Ett förslag finns i  dagsläget att minska antalet fordon i kommunen genom avveckling av några fordon, där 
bedömningen är att verksamheten ändå klarar sitt uppdrag. Vidare så sker hela tiden en översyn av befintlig 
fordonsflotta för att kunna byta ut så många fordon som möjligt för att kontinuerligt övergå til l  fossilfria 

fordonsalternativ. Under sommaren har ytterligare en elbil  införskaffats vilket har minskat utsläppen något 
av växthusgaser. Däremot så kommer inga fler nya fordon under resten av året. 
Utfallet beräknas genom att dela antalet körda km med ej miljöbilar i  det totala antalet körda km för 
kommunens fordon. Utfallet anges i  procent. 

Målet för 2022 att minska utsläppen i jämförelse mot tidigare år bedöms inte kunna uppnås ti l l  årets slut.  

CO2-ekvivalenter/ 
kg inköpta livsmedel 

2.32 2.13 2.47 2.47 2.53 2.28 

Kommentar: 
Arbete med att minska CO2-ekvivalenter/kg inköpta livsmedel har gjort att målet för 2022 har uppfyllts med 
ett bättre resultat än målet enligt de siffror som tas fram i systemet för l ivsmedelsuppföljning. Det som 
bidragit allra mest ti l l  resultatet är den minskningen av kött och ökning av växtbaserade produkter som 

gjorts i  recept och menyer. 

Möjligheten att 
använda 

kollektivtrafiken för 
resor 

5.2 5.1  5.1 4.9 5.4 

Kommentar: 
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Tidigare har kommunen fått ett sammanslaget index för bedömning av möjligheten att använda 
kollektivtrafik. Undersökningen har ändrats så att en direkt jämförelse inte är möjlig men en jämförelse med 
2021 kan göras. 

 På frågan hur enkelt det är att använda kollektivtrafik ti ll jobb, skola och annan sysselsättning svarade 
57%  att det var mycket eller ganska bra möjligheter jämfört med 55% 2021. 

 41% svarade att det mycket eller ganska bra möjligheter att använda kollektivtrafiken för att tas sig 
ti l l  fritidsaktiviteter jämfört med 36% 2021. 

Under 2022 så förbättrades kollektivtrafiken i tätorten avsevärt med nya linjer, utökad turtäthet och ett 
flertal nya hållplatser. Vilket kan förklara den ökade nöjdheten. Redan nu kan kommunen se ett ökat 

resande som en följd av dessa trafikförbättringar. Sedan 2017 har kommunen ett ökat resande med cirka 
24%. Under 2018 infördes ett subventionerat busskort som innebär att för 50 kronor kan man resa 
obegränsat i  hela kommunen under en 30-dagars period. Härnösands kommun är den enda kommunen i 

länet som idag har resandeökningar inom kollektivtrafiken. 

3.1 Strategiska åtgärder 
Strategisk åtgärd Status Färdiggrad 

Prioritera gång- och cykelvägar i  detaljplanearbetet   

Medarbetarutbildning i  bemötande   

Genomföra landsbygdsutredning.   

Effektivare fordonsorganisation   

Medarbetarutbildning i  bemötande   

Temadagar på menyn - hållbara måltider   

Färdigställande av gång- och cykvägsplanen.   

Verksamhetsutveckling i  alla l injer.    

Förbättra trafiken til l/från Älandsbro centrum.   

Se över och revidera fordonspolicyn   

Införa en köttfridag på menyn   

Verksamhetsutveckling - utbildning   

Knyta ihop sammanlänkade gång- och cykelstråk   

Inrapportering Insiktsmätningen   

Säkra kollektiv-trafiken på Saltviks nya etablering.   

Entreprenadavtalens miljöprofil anpassas ti l l interna krav   

Förnya recept   

Rapportera i  tid ti l l  Insiktsmätningen   

Förbättra förutsättningar för vintercykling   

Kvalitetssäkra och utöka/utveckla e-tjänster.   

Förbättra hållplatserna i centralorten.   

Minska matsvinnet   

Utöka/Utveckla e-tjänster   

Handlingsplan gång- och cykelstråk    

Besluta och beskriva samarbetsformerna övriga förvaltningar (främst 
ti l lväxt) 

  

Prioritera kollektivtrafik i  nya detaljplaner.   

Samarbeta med skolan/förskolan pedagogiska måltiden.   

Besluta och beskriva samarbetsformerna med Til lväxtavdelningen 

gemensamma arbetsområden 
  

Snöröjningsprioritering kollektivtrafiken   

Livsmedelsupphandling - nå målen i agenda 2030.   

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 -0 -0 
0 -0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
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Utbildning hållbar och vegetarisk matlagning   10 I-
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4 Ekonomisk uppföljning 

4.1 Utfall 
Samhällsnämnden hade en nollbudget för 2022 vilket innebar att man inte hade något överskottskrav. 

Utfallet vid summeringen av 2022 är ett budgetunderskott med 0,8 miljoner kronor. Utfallet för 

intäkter visar ett överskott med 6,6 miljoner kronor och totala kostnader ett underskott med 7,4 

miljoner kronor. 

Skattemedelstilldelningen för 2022 var ursprungligen 185,7 miljoner kronor men nämnden fick under 

året ett ramtillskott på 2,5 miljoner kronor för kollektivtrafiken samt 1,0 miljoner kronor för simhallen. 

Utfallet för skattemedel ligger även i nivå med prognosen som togs fram i samband med 

delårsrapporten. Övriga intäkter gav en positiv budgetavvikelse med 3,2 miljoner kronor för 2022 samt 

ett överskott med 3,8 miljoner kronor jämfört med årsprognosen. Jämfört med 2021 har övriga 

intäkter ökat markant då bland annat budget för kostavdelningen sedan årsskiftet är flyttad till 

samhällsnämnden. 

Utfallet för köp av huvudverksamhet blev +1,8 miljoner kronor men -0,3 miljoner kronor jämfört med 

årsprognosen. Överskottet förklaras bland annat av att transporterna för kostavdelningen numera 

ligger under övriga kostnader samt att kollektivtrafiken klarade budget för 2022. Utfallet för 

personalkostnaderna blev +6,6 miljoner kronor jämfört med budget och +2,3 miljoner kronor mot 

årsprognosen. Det positiva utfallet förklaras av att kostavdelningen och fritid hade lägre 

vikariekostnader än budgeterat samt att ett antal tjänster på plan & bygg som budgeterades på helår 

inte tillsattes förrän sent under 2022 . 

Kostnader för lokalhyror blev för 0,1 miljoner kronor högre än budgeterad nivå för 2022 och utfallet 

stämmer även överens med årsprognosen. Detta på grund av sena hyresjusteringar inför 2022 som ej 

hann budgeteras för inför året. Kostnader för avskrivningar visar ett underskott med 1,4 miljoner 

kronor mot budget och -0,5 miljoner kronor mot årsprognosen. Inför 2022 budgeterades inte 

avskrivningar för årets investeringar varför utfallet visar ett minusresultat. 

Övriga kostnader visar ett underskott på 14,2 miljoner kronor och -6,0 miljoner kronor mot prognosen. 

Resultatet beror bland annat på högre kostnader för livsmedel än budgeterat. Konsultkostnaderna har 

under året varit högre än budgetera samt kostnader för transporter. Fastighets- och driftskostnader 

har varit högre än budgeteras samt kostnader för belysning, uppvärmning och reparationer på 

kommunens fritidsanläggningar. 

Nämndens årsutfall (mnkr) Årsutfall Årsutfall Årsbudget Avvikelse Årsprognos 

    utfall/budget augusti 

 2021 2022 2022 2022 2022 

Intäkter 207,6 269,6 263,0 6,6 262,4 

ti l ldelade skattemedel  183,3 189,1 185,7 3,5 189,2 

övriga intäkter 24,4 80,5 77,3 3,2 76,7 

Kostnader -212,9 -270,4 -263,0 -7,4 -265,9 

köp av huvudverksamhet -69,1 -66,0 -67,8 1,8 -65,7 

personal  -42,9 -71,8 -78,4 6,6 -74,1 

lokalhyra -17,9 -20,2 -20,1 -0,1 -20,2 

avskrivningar -35,2 -37,0 -35,6 -1,4 -36,5 

övriga kostnader -47,8 -75,4 -61,1 -14,2 -69,4 
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Resultat -5,3 -0,8 0,0 -0,8 0,0 

4.1.1 Utfall per verksamhetsområde 
Utfall och prognos Årsutfall Periodens 

utfall 

Årsprognos 

per verksamhetsområde (mnkr)   augusti 

 2021 2022 2022 

Samhällsnämnd -0,1 0,1 0,0 

SAM ledning o adm -0,2 -0,4 0,0 

Avskrivningar 2,4 0,0 0,5 

Fritid ledning o adm 2,5 0,5 0,7 

Fritidsaktiviteter ungdom 0,0 -0,1 -0,1 

Badanläggningar -3,4 -3,0 -3,7 

Högslätten -0,9 1,0 -0,2 

Fritidsanläggningar -2,7 -1,3 -0,3 

Kostavdelningen 0,0 -1,5 -0,9 

Trafikenhet -3,7 2,4 3,4 

Miljö 0,2 0,0 0,1 

Plan & Bygg 1,7 4,0 1,8 

Teknik -1,6 -1,4 0,1 

Entreprenad, Gata/Park 0,6 -1,1 -1,4 

Resultat -5,3 -0,8 0,0 

Nämndverksamheten visar för 2022 ett överskott med 0,1 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader 

avser främst lönekostnader för nämndens förtroendevalda som har varit lägre än 

budgeterat. Förvaltningsledningen visar för 2022 ett underskott på 0,4 miljoner kronor som främst 

beror på något högre kostnader för kontorsmaterial och förbrukningsinventarier än 

budgeterat. Utfallet för avskrivningsverksamheten ligger på budget för 2022. Avskrivningskostnaderna 

har varit högre än budgeterat men vägs upp av en högre nivå av investeringsbidrag. 

Fritid ledning visar för perioden ett överskott på 0,5 miljoner kronor. Detta tack vare lägre 

personalkostnader än budgeterat samt lägre kostnader för bidrag. Fritidsaktiviteter ungdom visar för 

2022 ett utfall på -0,1 miljoner kronor mot budget på grund av högre kostnader för lokalvård än 

budgeterat. Utfallet för badanläggningar blev ett underskott på 3,0 miljoner kronor jämfört med ett 

underskott på 3,4 miljoner kronor för 2021. Minskade intäkter på främst simhallen påverkar utfallet i 

en negativ mening. Regleringar mot den nya entreprenören av simhallen påverkar också årets resultat. 

Verksamheten har också under året haft högre kostnader för reparationer av anläggningen än 

budgeterat. Utfallet för Högslätten visar ett överskott på 1,0 miljoner kronor för 2022 mot budget 

jämfört med ett underskott på 0,9 miljoner kronor året innan. Under året har man haf t lägre 

personalkostnader och fastighetskostnader än budgeterat. Utfallet för fritidsanläggningar visar ett 

underskott på 1,3 miljoner kronor jämfört med budget. Utfallet beror till stor del på att man har haft 

högre fastighetskostnader än budgeterat samt högre kostnader för bidrag. 

Utfallet för kostavdelningen visar ett underskott med 1,5 miljoner kronor för 2022. Verksamheten har 

under året haft lägre personalkostnader än budgeterat men det har skett en markant ökning i 

kostnader för inköp av livsmedel under 2022. Utfallet för trafikenheten visar ett överskott på 2,4 

miljoner kronor för 2022. Utfallet för 2022 beror till stor det på slutregleringen för busstrafiken för 

2021 som landade på +3,5 miljoner kronor. Det extra tillskottet i skattemedel bidrog äve n det till det 

positiva resultatet. 
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Utfallet för miljöverksamheten låg på budgeterad nivå 2022. Kostnaderna för konsulter har varit högre 

under året men vägs upp av en högre nivå av bidragsintäkter än budgeterat.  Plan & Bygg visar ett 

överskott på 4,0 miljoner kronor 2022 jämfört med ett överskott på 1,7 miljoner kronor 2021. Ökade 

intäkter från bygglovsverksamheten och fysiska planer påverkar resultatet i positiv bemärkelse. Man 

har under året även haft lägre personalkostnader än budgeterat. 

Utfallet för teknikverksamheten visar ett underskott på 1,4 miljoner kronor 2022 jämfört med ett 

underskott på 1,6 miljoner kronor för 2021. Underskottet för 2022 beror bland annat på högre 

kostnader för arbetskraft än budgeterat, högre kostnader för gatubelysning samt högre kostnader för 

anläggnings och reparationsentreprenader. Utfallet för entreprenaden visar ett underskott på 1,1 

miljoner kronor för 2022 jämfört med ett överskott på 0,6 miljoner kronor föregående år. Kostnader 

för gatu- och parkentreprenader har under året varit högre än budgeterat. 

4.2 Investeringar 
Investeringmedel (mnkr) Årsutfall Årsbudget Avvikelse Årsprognos 

   utfall/budget augusti 

 2022 2022 2022 2022 

Förvaltningsledning 0,3 0,0 0,3 0,0 

Kostavdelningen 0,2 0,4 -0,2 0,4 

Miljö -0,1 1,0 -1,1 0,8 

Trafik 0,0 0,6 -0,6 0,1 

Fritid 8,6 16,4 -7,8 10,3 

Gata 35,6 28,0 7,6 31,4 

Belysning 0,4 1,3 -0,9 1,3 

Konstbyggnader 2,9 4,5 -1,6 3,0 

Mark 7,8 6,3 1,5 6,3 

Park 2,0 1,5 0,5 1,5 

Trafiksäkerhet 0,0 0,8 -0,8 0,8 

Til lgänglighet 0,0 0,6 -0,6 0,6 

Genomförande DP 1,1 4,0 -2,9 4,0 

Utredningar/förstudier 0,0 3,8 -3,8 3,5 

Strategiska större projekt 9,4 19,0 -9,6 12,0 

Totalt 68,2 88,2 -20,0 76,1 

Teknik 

Under 2022 har kommunen påbörjat renoveringen och ombyggnationen av Brunnshusgatan där vi 

dessutom breddar och knyter ihop GC- stråken. Kommunen har under 2022 investerat ca 4 miljoner 

på busshållplatsåtgärder så att standarden stämmer med den nya linjeomläggningen med bl.a. en helt 

nya busshållplatser i Smitingen och Nickebostrand. Övriga större investeringsprojekt är en ny 

kommunal gata till industriområde västra Saltvik, Hässjevägen har renoverats för ca 4 miljoner miljoner 

kronor, Tjärnvägen i Utansjö är en annan större renovering som utförts under 2022. 

Beläggningsentreprenader utfördes under året för cirka 7 miljoner kronor. 

Fritid 

Under året så har byggnationen av en ny lift i Vårdkasbacken genomförts som ersätter den gamla liften 

i stora backen. Vidare så har en första etapp för ett nytt elljusspår i Hälledal blivit klart under hösten 

som gör att skidverksamheten för föreningen ytterligare kan utvecklas. Kompletterande renoveringar 
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för Eksjödammen har också utförts eftersom vissa sättningar hade uppstått efter fjolårets stora 

renovering. Mindre investeringar för att öka attraktiviteten på badplatserna i Viksjö och Snibben 

genomfördes också innan sommaren med bl.a. ny lekutrustning. 
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5 Internkontroll 
Under året har samhällsnämnden haft två stycken internkontroller med tillhörande kontrollmoment. 

Internkontrollerna har varit kopplade till två av kommunens övergripande mål: Ledande miljökommun 

med aktivt omställningsarbete och God service med gott bemötande. Nedan beskrivs den identifierade 

risken med tillhörande kontrollmoment. 

Kontrollmoment Resultat 

Risk för sårbara verksamheter - alkoholhandläggning 

Kartläggning av rutiner för kontinuitet Samhällsnämndens riktlinjer för serveringstillstånd 
har gåtts igenom och visat att den håller en bra nivå. 
Arbete med att utveckla rutiner för handläggning av 
serverings- och tobakstil lstånd har påbörjats, men en 

del arbete kvarstår. En person har anställts samt ett 
ramavtal för tjänster inom myndighetsutövning för 
detta område har upprättats, vilket kan säkra en 

kontinuitet vid sjukdom eller andra orsaker. 

Beskrivning: 
Kontrollmoment: Kartläggning av alkoholhandläggningens rutiner för att säkra överföring av kunskaper som 
säkrar kontinuitet. 

Risk för sårbara verksamheter - dricksvattenfrågor 

Kartläggning av rutiner för kontinuitet Uppgifterna har fördelats ti l l  en medarbetare som är 
fast anställd. Att säkerställa rätt kompetenshöjande 

åtgärder har påbörjats och finns planerade för 
2023.  Förslag ti l l  rutiner för handläggning kvarstår. 

Beskrivning: 

Kartläggning av nyckelkompetensen inom dricksvatten. 

Förbättringsåtgärd Slutdatum Färdiggrad 

Risk för sårbara verksamheter - alkoholhandläggning 

Nya rutiner för alkoholhandläggning 2023-01-31  

Beskrivning: 
Nya rutiner för handläggning av serverings - och tobakstil lstånd, samt rutiner för ti l lsyn ska färdigställas. 

Risk för sårbara verksamheter - dricksvattenfrågor 

Kompetenshöjande åtgärd 2023-03-31  

Beskrivning: 

Delta vid Livsmedelsverkets utbildning för nya regler gällande dricksvatten. 

Nya rutiner för dricksvatten 2023-03-31  

Beskrivning: 
Rutiner för handläggning av dricksvatten ska tas fram när Livsmedelsverket publicerat riktlinjer utifrån ny 

lagstiftning. 
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Kategori Övergripande mål Rutin-Process-System Riskbeskrivning Kontrollmoment Konsekvens 

ekonomi 1-4

Konsekvens 

förtroende 1-4

Sannolikhet 1-4 Riskvärde 2023 2024 2025

0

Risk för förtroendeskada 7. Ledande miljökommun med 

aktivt omställningsarbete

Handläggningsprocess - 

vattenfrågor. Det handlar om 

kontinuitet i verksamheterna. 

Risk att kommuninnevånarnas 

hälsa drabbas på grund av 

bristande kontroll. Om 

säkerhetsfrågorna gällande vatten 

inte kan hanteras i organisationen 

och då drabbas kommuninvånarna 

negativt vid ex översvämningar.  

Strategiska nivån i kommunen 

vattenfrågor? 

1 4 3 7,5 x

Risk för förtroendeskada 3. God service med gott 

bemötande

Handläggningstid Handläggningstid utifrån satta 

lagkrav, uppföljning? 

Servicegarantier

3 3 2 6 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess Uppföljning av avtal och 

avtalstiden. Kontroll inom avtalet. 

(Tar hand om pengarna på bästa 

sätt)

2 2 3 6 x

Risk för förtroendeskada 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess - Dammansvar Risk för stor skada för människor, 

miljö och ekonomi.  Dammansvaret 

inom Samhällsförvaltningen.

3 3 2 6 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Fakturaprocess - 

referensnummer

Risk för att kort används av fel 

personer. Ref.nr  Bensinkort, om 

refnr byts för snabbt. Fakturor 

hamnar på villovägar, lång 

handläggningstid (straffavgifter). 

Kontrollera ett antal kort. 3 2 2 5 x

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Digitaliseringsprocess Risk för att vi spiller tid när vi inte 

är digitala. Risk att kommunen inte 

är tillgänglighetsanpassad.

Rutinbeskrivning, arbetsmetoder mm från IT. 2 2 2 4 x

Verksamhetsrisk 3. God service med gott 

bemötande

Ansvarsfördelning Tillgänglihetsfrågor och ansvar 

inom samhällsförvaltningen

1 2 2 3 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil ekonomi Avtalsprocess Ingen överenskommelse kostpriser, 

behövs andra avtal som 

komplement

1 3 1 2 x

Juridisk risk 3. God service med gott 

bemötande

Jävsprocess Följa upp jävsfrågan tillsyn egen 

verksamhet

1 3 1 2 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Handläggningsprocess - GIS Riska att det inte finns back up - 

GIS-samordningsfrågor. 

1 2 1 1,5 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Digitaliseringsprocess GIS. Nationell digitalisering av 

kartmaterial. 

1 1 1 1 x

Verksamhetsrisk 2. Framtidens arbetsgivare Handläggningsprocess - 

Naturvård

Risk att det inte finns någon back 

up - Naturvårdsfrågor.

1 1 1 1 x

Ekonomisk risk 8. Välskött och stabil 

ekonomi

Budgetprocess Kraftigt höjd prisbild på råvaror 

och material på grund av 

omvärldshändelser, vilket kan 

medföra svårigheter att nå ram.

1 2 3 4,5 x

0

0

0

f------------ I 

t-------------------1 I 
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1 Uppdrag enligt reglemente 
Samhällsnämnden har ansvarsområden som sträcker sig från myndighetsutövning i miljö, plan- och 

byggfrågor till utveckling av gator, kajer och vägar och drift och samverkan inom fritid och 

ungdomsfrågor. Nämnden ansvarar för större delen av kommunens investeringar och reinvesteringar 

i gator, gång- och cykelvägar, anpassningar vid byggnationer, belysningsåtgärder och 

friluftsanläggningar samt utveckling och drift av fritids- och friluftsanläggningar. 

Samhällsnämnden ansvarar för löpande frågor inom miljöarbete, fysisk planering, bostadsanpassning, 

skog- och naturvård, miljö och hälsoskydd, karthantering, livsmedelskontroller samt tillsyn och tillstånd 

för alkoholservering inklusive försäljning av folköl, tobak och livsmedel. Nämnden ansvarar även för 

skötsel och utveckling av kommunens gator och parker, samt för föreningsstöd. Även kollektivtrafik, 

inklusive skolskjutsar och färdtjänst ligger inom nämndens ansvar l iksom kommunens kostavdelning 

där produktionsköket Navet ingår. 

Nämndens arbete styrs av reglementet fastställt av kommunfullmäktige samt av kommunen antagna 

mål. 

1.1 Utgångspunkter 
Kommunens Årsplan med mål och budget antas av fullmäktige. Via beslutet om Årsplanen fördelar 

fullmäktige uppdrag och medel (budget) i organisationen. Verksamhetsplanen är en beskrivning av de 

aktiviteter som planeras att genomföras med syfte att nå de uppdrag och mål som tilldelats genom 

Årsplanen, verksamhetsplanen konkretiserar även hur den budget som tilldelats ska fördelas inom den 

egna organisationen. En övergripande omvärldsanalys och politiskt prioriterade områden ligger till 

grund för Årsplanen. 

Verksamhetsplanen följs upp i delårsrapport och verksamhetsberättelse.  

 

> ~~~M~ ~L---'~-la-ne-~ngs-_•nsa____,,r "-~--Års-pla_n_____,~ v~:-> 
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2 Viktiga händelser 
Kollektivtrafikmyndigheten har lämnat en budget för 2023 till samhällsnämnden. Budgeten är 10 

miljoner kronor högre än budget 2022 och innebär ingen utökad trafik mellan åren. Detta beror på 

indexuppräkningar och ökade drivmedelspriser inom befintligt avtal som påverkats av omvärldsläget. 

Samhällsförvaltningen har dragit ned på kollektivtrafikbudgeten med 10 miljoner kronor för att få en 

budget i balans. Konsekvensen av neddragningen skulle innebära en kraftigt neddragen kollektivtrafik, 

stora problem att nå kommunfullmäktiges mål om ökat kollektivtrafikresande samt en risk för rättsliga 

efterspel inom befintligt avtal med trafikutföraren. Förvaltningen ser ingen annan åtgärd som möjlig 

för att lösa så stora kostnadsförändringar. 

Lantmäteriets nationella Geo-databas, där alla nya detaljplaner ska publiceras digital kan påverka 

kommunens resursbehov då ytterligare myndighetsärenden ska publiceras på samma sätt från 

kommunerna till Lantmäteriet under 2023. Hur detta påverkar verksamheten är idag oklart. 

Tillsynen kommer att planeras och genomföras utifrån de nationella planer och mål som nationella 

myndigheter tar fram. En ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter trädde i kraft våren 2021. Det tidigare systemet med årlig förskottsbetalning 

avskaffades och istället infördes ett system med obligatorisk efterhandsdebitering. Kommunen ska 

införliva denna lagstiftning under en övergångsperiod. Detta planeras att genomföras tillsammans 

med länets övriga kommuner under 2023. 

Under 2023 ska en ny förbundsordning mellan Kollektivtrafikmyndigheten och dess medlemmar 

beslutas. Förbundsordningen kommer att fördela kostnader för den regionala kollektivtrafiken på ett 

annat sätt jämfört med idag, vilket kan påverka kommunens kostnader. En viktig förutsättning i den 

nya förbundsordningen är förslaget på ett nytt Trafikförsörjningsprogram som i dagsläget är ute på 

remiss hos myndighetens medlemmar. 

Under 2023 fortsätter eller startas arbetet upp av ett flertal stora och strategiska detaljplaner för 

kommunen, exempelvis Kronholmen och Nickebostrand etapp 2. Även planering av nya industri - och 

verksamhetsområden kommer att ökar. Ett flertal större byggprojekt som har fått bygglov under 2022 

ska börja byggas under 2023 (exempelvis Hernö Gin Hotell och Riksarkivet). Projekt som vidare 

kommer att beröra flera av bygglovshandläggarna. Representanter från avdelningen kommer att ingå 

i arbetsgruppen för "En väg in", ett politiskt prioriterat projekt som genomförs  tillsammans med 

Kommunstyrelseförvaltningen. 
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3 Planerad verksamhet 
Kostavdelningen 

En ny livsmedelsupphandling samt ett nytt kostdatasystem, Matilda, ger ökade förutsättningar att 

arbeta vidare med att utveckla hållbara recept, menyer samt matsvinn. Avdelningen ska utveckla ett 

arbetssätt och metoder för ett minskat matsvinn inom kommunens boenden. Medarbetare ska ges 

möjlighet till utbildning och inspiration i hållbar och vegetarisk matlagning.  

Miljö 

En stor uppgift för året kommer att vara att ställa om processer och rutiner inom livsmedelstillsynen 

för att följa den nya lagstiftningen. Detta arbete kommer att göras tillsammans med de andra 

kommunerna i länet. 

Energirådgivning kommer att fortsätta erbjudas till allmänheten och föreningar samt små och 

medelstora företag. Avdelningen kommer att genomföra energibesparingsprojekt i samarbete med 

andra kommuner i länet med fokus på hållbara transporter. 

En översyn av planen för inventering av enskilda avlopp kommer att göras.  

Naturvårdsåtgärder gällande fria vandringsvägar för fisk samt för våtmarker kommer att fortsätta 

genomföras inom Gerestabäckens område, genom att detta beviljats statliga lokala bidraget 

vattenvårdsprojektet, LOVA. 

Teknik 

Den 10-åriga investeringsplanen med de stora investeringsprojekten kommer att vara i fokus under de 

kommande åren, med bland annat den nya bron över nattviken som första projekt. Det nya gång- och 

cykelprogrammet med medföljande handlingsplan kommer att underlätta kommande investeringar 

och drift i vårt gång- och cykelnät. Investeringar göra enligt investeringsplan, där Västra Saltvik etapp 

1, Nybron och Västra Ringvägen gång- och cykelväg är större planerade projekt. Under året startar 

verksamheten upp det egna platskontoret för gatuskötsel. 

Trafik 

En stor översyn har genomförts av kommunens landsbygdstrafik och då i första hand för Älandsbro 

området och det nya industriområdet på Västra Saltvik. Ett av förslagen är att förlänga linje 501 till att 

även trafikera området runt Saltvik vilket då skulle innebära en bra trafikförsörjning för de nya 

etableringarna som planeras inför 2024. 

Fritid 

Ett nytt avtal är tecknat med Härnösand Alpina vilket innebär att föreningen kommer att sköta driften 

av slalombacken under kommande år. Den nya liften kommer också att tas i bruk under kommande 

säsong som kommer att förbättra driftsäkerheten och sänka underhålls-kostnaderna. En föreningsdag 

planeras under året som riktar sig till hela föreningslivet i kommunen. Driften av simhallen i Härnösand 

tas över av hotellentreprenören som tjänstekoncession. Utvecklingen av Myrans grönyteområde 

slutförs under året. 

Plan- och Bygg 

Digitaliseringsarbetet inom kommunen genomförs för att kunna möta de ökade kraven på 

tillgänglighet och service som ställs på oss från våra kunder och rådande lagstiftning. Unde r 2023 
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fortsätter utvecklingsarbetet av kommunens hemsida samt e-tjänster för företagare och medborgare 

för att underlätta för alla i lov- och planprocessen. 

Att påbörja det aktiva och systematiska tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen utifrån vår framtagna 

tillsynsplan. Det långsiktiga syftet är att verksamheten ska vara mer förebyggande i sitt tillsynsarbete. 

Ett aktivt deltagande i det fortsatta strategiska planeringsarbetet som fastslagits i och med antagandet 

av kommunens nya Översiktsplan. 

Slutföra planprogrammet för Skeppsbron, inkluderat StreetMoves-projektet som kommunen deltar i 

under 2022-2023. Projektet finansieras av ArkDes (Sveriges nationella centrum för arkitektur och 

design) och resultatet kommer att redovisas som en del i planprogramme t för Skeppsbron. 

Under slutet av 2022 har avdelningen utökat sin bemanning med två tjänster, en planhandläggare och 

en bygglovshandläggare. Detta för att svara upp mot den ökade ärendemängden som avdelningen haft 

under de senaste åren inom båda ämnesområdena. Trots en stundande lågkonjunktur och ett 

trendbrott i antalet nya bygglovsärenden under de sista månaderna av 2022, så är bedömningen av 

att behovet av dessa tjänster kvarstår i högsta grad. Många delar, så som tillsynen och 

verksamhetsutveckling, har fått nedprioriteras under lång tid och förhoppningen är att kunna fokusera 

en del av avdelningens arbetstid även inom dessa områden 2023. 

Antalet bostadsanpassningsbidragsärenden är nu uppe i "normalnivåer", cirka 100 stycken, efter 

pandemin. Fortsatt hantering av dessa samt en fortsatt utveckling av dialogen och förståelsen för dessa 

ärenden mellan de olika berörda parterna kommer att prioriteras under 2023.  

3.1 Uppdrag till nämnden enligt årsplan 
Kostavdelningens ökade kostnader inom livsmedel, samt brist på livsmedel gör att målet för ekologiska 

inköp (2023 är målet 36,52%/kr) blir svårt att uppnå. Däremot kommer målet att minska CO2e/kg 

inköpta livsmedel att nås (2023 är målet 2,19%/kg). 

Teknikavdelningen fortsätter arbetet med att minska problemen med uttjänta bilar. Projekten i 10-

åriga investeringsplanen prioriteras. 

Flera av förvaltningens verksamheter kommer att bidra i arbetet med kommunens införande av ”en 

väg in” för företag. 

Detaljplaneläggning av industri- och verksamhetsområden kommer att prioriteras. 

Förvaltningen kommer att fortsätta arbetet med att försöka öka möjligheterna att resa kollektivt i 

kommunen men ser stora utmaningar i de kostnadsökningar som kollektivtrafikmyndigheten 

presenterat inför 2023. 

3.2 Mål, resultatuppdrag och styrtal 
Mål 1, Attraktivt boende med levande mötesplatser 

Härnösand är en öppen och välkomnande kommun som ger utrymme för nya människor och nya 

initiativ. En plats där man lätt kan möta andra och vara delaktig i samhällsutvecklingen. Härnösand är 

känt för sina attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och närheten till Höga Kusten. Invånarna 

har god hälsa och känner sig trygga. Ett pulserande centrum, blomstrande kulturliv och mångfald av 

fritidsaktiviteter skapar möten över gränser. 
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Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Kommuninvånarnas, 

såväl kvinnors som 
mäns, nöjdhet med 
gång- och 

cykelvägar 

60 53   53 49 

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året. 

Strategisk åtgärd 

Handlingsplan kopplad til l gång- och cykelplanen 

Beskrivning: 
Handlingsplan kopplad til l gång- och cykelplanen. 

Detaljerad plan 2023 

Beskrivning: 
Detaljerad plan 2023. 

Detaljplan gång- och cykelväg 

Beskrivning: 
Fortsatt prioritet detaljplan gång- och cykelvägar. 

Mål 2, Kreativt företagande med mångsidig arbetsmarknad 

Härnösand har ett näringsliv som växer och företag som utvecklas positivt. Klimatet för 

entreprenörskap är gott och innovationer uppmuntras. Nya jobb uppstår på en arbetsmarknad som är 

bred och inkluderande med goda arbetsvillkor. Ansvarstagande för miljö och hållbarhet präglar 

produktion, förädling och kommunikationer. Utveckling av infrastruktur ger stärkta förutsättningar på 

en regional och global arena och samverkan mellan kommunen och det civila samhället ger drivkraft 

åt lokal utveckling. 

Mått Mål 2023 Senaste 

utfall 

Resultat 

2022 

Resultat 

2021 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Företags nöjdhet 
med kommunens 

myndighetsutövning 

85 81 81 86 80 78 

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året.  

Strategisk åtgärd 

Insiktsrapportering 

Beskrivning: 
Insiktsrapportering 

Utveckla e-tjänster 

Beskrivning: 
Revidera, utveckla och sortera i  E-tjänster. 

E-tjänst verksamhetssystemet 

Beskrivning: 
E-tjänst går direkt in i  verksamhetssystemet 

EDP-vision ur ett kundperspektiv 

Beskrivning: 
Utvärdera EDP-vision ur ett kundperspektiv. 

Utveckla samarbetet med andra förvaltningar 

Beskrivning: 
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Utveckla samarbetet med andra förvaltningar. 

Mål 3, Ledande miljökommun med aktivt omställningsarbete  

All utveckling i Härnösand präglas av hållbarhet och ett gemensamt engagemang för minskad 

miljöpåverkan. Här utvecklas kunskapen som behövs för att skapa ett hållbart samhälle. Med förnybar 

energi, klimatsmarta lösningar, ökad självförsörjning och hushållning av naturresurser är Härnösand 

en föregångare i omställningen till en fossilfri ekonomi. 

Mått Mål 2023 Senaste 

utfall 

Resultat 

2022 

Resultat 

2021 

Resultat 

2020 

Resultat 

2019 

Utsläppen av 
växthusgaser 

(CO2) från 
kommunens 
transporter 

 61.6%   61.6%  

CO2-
ekvivalenter/ kg 
inköpta 
livsmedel 

 2.13 2.13 2.47 2.47 2.53 

Möjligheten, 
för såväl 
kvinnor som 

män, att 
använda 
kollektivtrafiken 
för arbetsresor 

60.0%      

För att nå resultatuppdraget planeras följande strategiska åtgärder genomföras under året.  

Strategisk åtgärd 

Kollektivtrafik i  detaljplan-arbeten 

Beskrivning: 
Kollektivtrafik i  detaljplan-arbeten 

Uppdatera resepolicyn - lätt att göra rätt 

Beskrivning: 
Reseapp som är modern och ändamålsenlig. 

Temadagar 

Beskrivning: 
Temadagar 

Driva kommunens frågor mot Kollektivtrafikmyndigheten, KTM 

Beskrivning: 
Driva kommunens frågor mot Kollektivtrafikmyndigheten, KTM 

Effektivare fordonsorganisation 

Förnya recept 

Beskrivning: 
Förnya recept 

Utveckla cykelorganisation 

Beskrivning: 
Utveckla cykelorganisation 

Minska matsvinnet 

Beskrivning: 
Minska matsvinnet 
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Öka det interna kollektiva resandet 

Beskrivning: 
Öka det interna kollektiva resandet (reserobot med avtal och upphandlat) 

Utbildning i  hållbar och vegetarisk matlagning 

Beskrivning: 
Utbildning i  hållbar och vegetarisk matlagning 

Utökat samarbete med restaurangskola  

Beskrivning: 
Utökat samarbete med restaurangskolan för att på sikt få fler kockar ti l l  kostavdelningen. 

Utöver de resultatuppdrag som tilldelats från kommunfullmäktige har nämnden utverkat ett 

arbetsmiljömål kopplat till Framtidens arbetsgivare: Chefens förutsättningar och medarbetarskap: Vi 

är ett starkt team/förvaltning. Målet kommer att följas upp genom medarbetarenkäten. 

Mål 7, Framtidens arbetsgivare 

Härnösands kommun är en föregångare som arbetsgivare och erbjuder en attraktiv arbetsplats dit 

människor söker sig. Organisationen präglas av nyfikenhet med beredskap för nya utmaningar. 

Medarbetare ges ett gott ledarskap, möjlighet till personlig och professionell utveckling och inflytande 

över sitt arbete. Härnösands kommun är en jämställd och hälsofrämjande arbetsplats med låga sjuktal, 

mångfald och goda arbetsvillkor. 

Mått Mål 2023 Senaste 
utfall 

Resultat 
2022 

Resultat 
2021 

Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Uppföljning av 
chefers 
förutsättningar 
och 

medarbetarskap 

      

3.3 Vidare planerad verksamhet 
Kostavdelningen 

Vidareutveckla samplaneringsområdet med skolförvaltningen och övriga förvaltningar i heltidsarbetet, 

allas rätt till heltid. Utöka samarbetet med Hotell & restaurangprogrammet för att säkerhetsställa det 

framtida kompetensbehovet av medarbetare. Tillsammans med controllers arbeta för att 

Kostavdelningen ska ta över budgeten för skolan/förskolans måltidspersonal, och se över modellen för 

portionspris. 

Teknik 

Under 2022 beslutades att kommunen skulle säga upp gatuentreprenadsavtalet med Svevia. Avtalet 

avslutas den 31 maj 2023. Den första juni tar kommunen över arbetsledning och platskontor för driften 

av gatorna. Nya avtal på både tjänster och material kommer att upphandlas under hösten/vintern 

2022-2023. 

Trafik 

Ytterligare hållplatsåtgärder kommer att genomföras under året för att ytterligare förbättra 

möjligheterna till ett ökat kollektivt resande. En plan finns även för att några skolskjutsturer skall 

integreras i den ordinarie kollektivtrafiken vilket då skulle öppna upp linjerna även för allmänheten.  

Fritid 
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En projektering för nya fotbollsplaner på Myran har genomförts och där planeras för byggstart under 

våren där både en ny service byggnad och en ny konstgräsplan kommer att uppföras. Vidare så 

planeras för ytterligare utbyggnad av elljusspåret i Hälledal, samt färdigställande av den planerade 

hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP. 

Plan- och Bygg 

Alla nya detaljplaner som påbörjas efter 2022-01-01 är tvingande att publiceras i Lantmäteriets nya 

Nationella Geodatabas. Under 2022 upphandlas ett nytt detaljplaneprogram för att vi ska kunna 

publicera de nya planera enligt de nya bestämmelserna. Under 2023 kommer implementering av detta 

nya arbetssätt att genomföras. 
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4 Planerad verksamhet för kommande år 
Kostavdelningen ska vara delaktig i arbetet med att se över alla mottagningsköken och 

tillagningskökens lokaler och utrustning. Idag finns flera kök och matsalar som är i stort behov av 

renovering och ny utrustning/möbler för att hålla en godtagbar arbetsmiljö både för barn/elever och 

personal. 

Teknik 

Den 10-åriga investeringsplanen med de stora investeringsprojekten kommer att vara i fokus under de 

kommande åren, med bland annat den nya bron över nattviken som första projekt. Det nya gång- och 

cykelprogrammet med medföljande handlingsplan kommer att underlätta kommande investeringar 

och drift i kommunens gång- och cykelnät. 

Arbetet med att bekämpa invasiva växtarter och att förstärka den biologiska mångfalden kommer att 

fortsätta under de kommande åren. 

Miljö 

En stor del av miljöavdelningens arbete är tillsyn enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftning samt 

alkohollagstiftning och kommer fortsätta vara så under kommande år. Fokusområden inom den 

nationella strategin för miljöbalkens områden kommer beaktas. Inom tillsynsområdet för livsmedel 

kommer avdelningen behöva arbeta in nya rutiner för att följa den nya nationella lagstiftninge n. 

Naturvårdsåtgärderna i Gerestabäcken kommer att genomföras fram till 2024. Miljöavdelningen 

arbetar med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram där en prioriteringsordning för kommande insatser 

ska beskrivas. 

Trafik 

När det nya Trafikförsörjningsprogrammet är antaget så kan det bli aktuellt med förändringar av 

kollektivtrafik utifrån de nya målsättningar som antas i programmet. Detta kan komma att påverka 

dagens trafikutbud som och är svåra att förutse i dagsläget och där även stort fokus kommer att läggas 

på den regionala kollektivtrafiken för att uppnå ett trafiksystem som tillgodoser hela länets behov av 

bra trafik. Inför kommande kollektivtrafikupphandling behöver kommunen utreda värdet i att äga 

bussdepå och hyra ut depån i kommande avtal. 

Fritid 

Ett visionsarbete kommer att påbörjas under året för att se över möjligheterna till en utveckling av 

Vårdkasområdet där flera aktörer kommer att bjudas in till deltagande. Både näringsidkare, 

föreningslivet och kommunala representanter kommer att delta i arbetet. En utveckling av Smitingen 

ligger också i fokus där förhoppningen om en ny entreprenör för en framtida camping kommer att 

skapa goda möjligheter för en utveckling av hela området. 

Plan- och Bygg 

Stort fokus kommer att ligga på ta fram nya samt ändring av gamla detaljplaner utifrån det behov som 

samhällsutvecklingen visar. Tillväxtstrategin har pekat ut en riktning om att Härnösand år 2040 ska ha 

30 000 medborgare och 11 500 arbetstillfällen. Ska detta kunna uppfyllas så behöver kommunen ha 

en planberedskap för både fler bostäder, mer industri/verksamheter samt samhällsservice såsom 

skolor och äldreboenden. 
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Fokus kommer även att ligga på den digitala utvecklingen inom bygglov- och 

anmälningsärendehanteringen samt tillsynsarbetet enligt plan- och bygglagen. 

Fortsatt utveckling av samarbetet och dialogen mellan kommunens olika förvaltningar som berörs av 

bostadsanpassningsbidragen. 
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5 Ekonomiskt sammandrag 

5.1 Nämndens budget 
Nämndens budget (mnkr) Utfall 

2021 

Budget 

2022 

Budget 

2023 

Differens 

2022/2023 

Plan 

2024 

Plan 

2025 

Intäkter 207,6 263,0 262,1 -0,9 274,4 281,8 

skattemedel 183,3 185,7 190,5 4,8 195,6 200,9 

övriga intäkter 24,4 77,3 71,6 -5,7 78,8 80,9 

Kostnader -212,9 -263,0 -262,1 -0,9 -
274,4 

-281,8 

personalkostnader -42,9 -78,4 -76,0 -2,4 -78,1 -80,2 

köp av huvudverksamhet -69,1 -67,8 -66,6 -1,2 -68,4 -70,3 

lokalhyra -17,9 -20,1 -21,3 1,2 -21,8 -22,4 

fastighets- och driftskostnader -15,6 -13,7 -11,9 -1,7 -12,2 -12,6 

avskrivningar -35,2 -35,6 -37,1 1,5 -38,1 -39,2 

övriga kostnader -32,2 -47,5 -49,3 1,8 -55,7 -57,2 

Resultat -5,3 0,0 0,0 -3,5 0,0 0,0 

Samhällsnämndens budgetram för 2023 är 190,5 mnkr enligt årsplan från kommunfullmäktige, KF.  

Övriga intäkter minskar med 5,7 mnkr mellan 2022 och 2023. Intäkter på simhallen budgeteras ej för 

2023 vilket leder till en minskning, samtidigt som kostavdelningen inte justerar portionspriser för 

nästkommande år. Taxor för övriga verksamheter har räknats upp för 2023. 

Personalkostnaderna mellan 2022 och 2023 är minskar med 2,4 mnkr. Löner har räknats upp med 2,5% 

för 2023 enligt budgetanvisningar. Minskningen av personalkostnader beror främst på förändringarna 

på simhallen med start 2023. 

Köp av huvudverksamhet förväntas minska med 1,2 mnkr nästkommande år. De stora kostnaderna 

ligger hos entreprenaden och trafikverksamheten. För att nå budgetram har kostnaderna för 

kollektivtrafiken dragits ner med 10,1 mnkr 2023. Enligt budget från kollektivtrafikmyndigheten 

kommer kostnaden för kollektivtrafiken öka markant nästkommande år och justeringar har gjorts för 

att hålla budgetramen. Möjligheterna att uppfylla målet med ökat kollektivtrafikresande minskar.  

Kostnader för lokalhyror förväntas öka med 1,2 mnkr 2023. Lokalhyror har räknats upp med 4% till 

budget 2023 enligt budgetanvisningar. 

Fastighets- och driftskostnader förväntas minska med 1,7 mnkr jämfört med föregående år. Detta till 

stor del på grund utav de minskade kostnaderna på simhallen. 

Avskrivningarna förväntas öka med 1,5 mnkr 2023. Större investeringar som blev färdigställda under 

2022 påverkar avskrivningskostnaderna kommande år. 

Övriga kostnader förväntas öka med 1,6 mnkr, främst på grund av livsmedelspriserna som ökar 

kostnaderna för livsmedelsinköp. 

Plan för 2024 och 2025 baseras på beloppen i budget 2023. Uppräkning görs enligt PKV på ramen men 

2,7% för kommande år. 
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5.1.1 Budget per verksamhetsområde 
Budget per verksamhetsområde 
(mnkr) 

Skattemedel 
2023 

Övriga 
intäkter 

2023 

Kostnader 
2022 

Kostnader 
2023 

Differens 
kostnader 

2022/2023 

Samhällsnämnd 1,6 0,0 -1,5 -1,6 -0,1 

Förvaltningsledning 6,4 0,2 -6,6 -6,5 0,1 

Avskrivningar 35,2 1,7 -35,3 -36,9 -1,6 

Fritid ledning 6,6 0,1 -6,8 -6,7 0,1 

Fritid ungdom 5,1 0,1 -4,6 -5,1 -0,5 

Badanläggningar 9,5 2,7 -18,4 -12,2 6,2 

Högslätten 19,1 1,2 -19,5 -20,3 -0,8 

Fritidsanläggningar 5,1 2,6 -7,5 -7,8 -0,3 

Kostavdelningen 0,0 48 -48 -48 0 

Trafikenhet 51,1 3,8 -56,4 -54,9 1,5 

Miljö 4,6 3,6 -7,7 -8,2 -0,5 

Plan & Bygg 9,4 3,8 -12,2 -13,2 -1,0 

Teknik 8,9 3,8 -12,5 -12,7 -0,2 

Entreprenad 17,0 0,0 -24,9 -17,0 7,9 

Entreprenad egen regi  11 0,0 - -11 -11 

Resultat 190,5 71,6 -261,9 -262,1 0,2 

Tabellen ovan visar på självfinansieringsgraden per verksamhetsområde samt kostnadsmassa. 

Avskrivningar kommer att kosta 1,6 mnkr mer under 2023 jämfört med nuvarande år. Badanläggningar 

kommer för 2023 att minska sina kostnader med 6,2 mnkr jämfört med 2022 då simhallen ej längre 

drivs kommunalt. Kostavdelningen påverkas av höjda livsmedelspriser och verksamheten kommer följa 

utvecklingen noga kommande år. För att nå ram har besparingar gjorts på trafikenheten varför 

kostnaderna minskar med 1,5 mnkr jämfört med 2022. Entreprenaden övergår till egen regi under 

2023 varför kostnaderna för nuvarande entreprenaden minskar. Den nya utformningen av 

entreprenaden förväntas ha en årskostnad på 11 mnkr för 2023. 

5.1.2 Personalbudget per verksamhetsområde 
Personalkostnader (mnkr) Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Differens 
2022/2023 

Samhällsnämnd -1,4 -1,6 -1,4 -1,5 -0,1 

Förvaltningsledning -3 -2,8 -3,5 -3,1 0,4 

Fritid ledning -2,2 -2,0 -2,3 -2,6 -0,3 

Fritidsaktiviteter ungdom -3 -2,8 -3,2 -3,6 -0,4 

Badanläggningar -8,3 -6,4 -9,4 -0,6 8,8 

Högslätten -5,3 -4,9 -5,7 -5,9 -0,3 

Kostavdelning - - -26,4 -27,4 -1,0 

Trafik -3,8 -3,9 -3,8 -4,0 -0,3 

Miljö -6 -5,6 -6,5 -6,7 -0,2 

Plan- och bygg -7,8 -7,1 -9,3 -9,2 0,0 

Teknik -5,8 -5,8 -6,1 -6,5 -0,4 

Entreprenad egen regi  - - 0,0 -4,8 -4,8 

Totalt -46,6 -42,9 -77,5 -76,0 1,5 
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Personalkostnaderna är för budgetåret 2023 uppräknade med 2,5% enligt anvisningar. Kostnaderna 

för 2023 förväntas minska med 1,5 mnkr jämför med 2022 främst beroende på minskningen av 

personalkostnader på badanläggningar. Entreprenaden kommer för 2023 att anställa personal för drift 

i egen regi. Kostavdelningens budget och utfall för 2021 låg under kommunstyrelseförvaltningens 

ansvar. 

Årsarbetare (antal) Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Differens 
2022/2023 

Samhällsnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 

Förvaltningsledning 4,0 6,0 4,1 -1,9 

Fritidsverksamhet 31,0 32,3 21,5 -10,8 

 varav Fritid ledning och adm 3,5 3,5 3,5 0,0 

 varav Fritid ungdom 5,0 5,5 6,0 0,5 

 varav Badanläggningar 12,5 13,3 1,0 -12,3 

 varav Högslätten 10 10,0 11,0 1,0 

Kostavdelning - 53,8 53,6 -0,2 

Trafikenhet 7,0 6,5 6,5 0,0 

Miljö 9,0 10,0 10,0 0,0 

Plan & Bygg 12,0 13,8 13,8 0,0 

Teknik 10,0 9,5 9,3 -0,3 

Entrepread egen regi  - - 6,5 6,5 

Totalt 73,0 131,8 125,2 -6,6 

Årsarbetare minskar med 6,6 i antal mellan åren 2022 och 2023, detta som tidigare nämnt främst 

kopplat till badanläggningar. Entreprenad i egen regi kommer för 2023 kräva 6,5 årsarbetare. 

Kostavdelningen låg under kommunstyrelseförvaltningen under 2021. 

5.2 Investeringsbudget 
Investeringsbudget per verksamhet (mnkr) Budget 

2022 
Budget 
2023 

Budget 
2024 

Budget 
2025 

Budget 
2026 

Budget 
2027 

Kostavdelningen 0,4 0,5 0,55 0,5 0,55 0,55 

Miljö 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Fritid 17 5 3 4 4 4 

Gata 26,5 25,9 23,1 23,3 22,8 22,8 

Belysning 1,3 1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Konstbyggnader 4,5 1 1,2 1,2 1,2 1,2 

Mark 6,3 5,7 6 8,2 8,2 8,2 

Park 1,5 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7 

Trafiksäkerhet 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Til lgänglighet 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Genomförande DP 4 6,5 6,4 4,5 4,8 4,8 

Utredningar/förstudier 3,8 5 4 3,5 3,5 3,5 

Strategiska större projekt 20,5 14 85 130 30 15 

Summa samhällsnämnden 88,2 67,7 133,55 179,5 79,55 64,55 

Samhällsnämndens investeringsram för 2023 är 67,7 mnkr enligt årsplan. 
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Större investeringsprojekt under 2023 är Åkermansgatan 2,5 Mkr, Del av Sockenvägen 2,0 Mkr, 

Runstensvägen 2,0 Mkr, Nämndemansvägen 4,7 Mkr, gång- cykelbana på Västra Ringvägen 5,0 Mkr, 

Beläggningsunderhåll 5,0 Mkr, Nybrogatan, del av 5,0 Mkr, fortsättning på Västra Saltvik etapp 1.  

En fortsatt utbyggnad av elljusspåret i Hälledal planeras för ca 1,2 milj kr, färdigställande av 

hinderbanan på Bondsjöhöjdens IP för ca 0,3 milj kr är några av de större proj ekt som planeras inom 

fritidsverksamheten. Ytterligare hållplatsåtgärder ligger också i planen för ca 1,0 milj kr. 

Bondsjöhöjdens IK skidor, BIK kommer att bygga en rullskidbana på Bondsjöhöjdens IK med bidrag från 

Allmänna arvsfonden, privat sponsring och kommunen. 
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6 Internkontroll 
Risk Riskvärde 

Mål 6 - God service med gott bemötande  

Risk för förtroendeskada  

Juridisk risk  

Mål 8 - Välskött och stabil ekonomi 

Ekonomisk risk  

Ekonomisk risk  

Risker 2023. 

Övergripande mål 3: God service med gott bemötande; Risk för förtroendeskada. Risken är att 

handläggningstiden är längre än satta lagkrav samt vad som lovas i servicegarantier på grund av 

bristande uppföljning vilket leder till att avgifter kan behöva betala tillbaka samt bristfällig service. 

Övergripande mål 3: God service med gott bemötande; Jävsprocess. Juridisk risk. Risken är att 

myndighetsutövning utförs mot den egna organisationen utan att rutinen för tillsyn på egen 

verksamhet följs, vilket leder till jäv. 

Övergripande mål 8: Välskött och stabil ekonomi; Fakturaprocess - referensnummer. Ekonomisk risk. 

Risken är att betalkort används av fel personer eller att referensnummer byts för snabbt på grund av 

dålig överblick i ekonomisystemen, vilket leder till att kort kan nyttjas felaktigt, fakturor hamnar på 

villovägar eller betalas för sent med straffavgifter som följd. 

Övergripande mål: Välskött och stabil ekonomi; Ekonomi och Budgetprocess. Ekonomisk risk. Kraftigt 

höjd prisbild på råvaror och material på grund av omvärldshändelser, vilket kan medföra svårigheter 

att nå ram. 
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 Samhällsnämnden 

 

Remissvar friluftsprogram 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta 

att godkänna förslaget till remissvar för det nya friluftsprogrammet som är 
framtaget av kommunstyrelseförvaltningen 

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har redan idag ett rikt friluftsliv oftast direkt i 
anslutning till bostaden oavsett var i kommunen man är bosatt. Naturen finns 

runt hörnet som erbjuder stora möjligheter till olika friluftsaktiviteter för 
både kortare och längre vistelser. Många gånger har det också visat sig 
viktigt att närheten till attraktiva naturområden har en stor betydelse vid 

människors val av bostadsort, vilket gör att en plan för hur friluftslivet skall 
utvecklas är viktigt för Härnösand. På senare år har också intresset för 

friluftsliv ökat både i Härnösand, Höga Kusten och andra områden i 
regionen. Tanken med friluftsprogrammet är att det skall bli ett kommunalt 
styrdokument som skapar bra förutsättningar för en strategisk och långsiktig 

hållbar utveckling av friluftslivet i Härnösand. Det övergripande syftet med 
friluftsprogrammet är att tydliggöra kommunens mål och ambitioner för det 

rörliga friluftslivet. Men programmet skall även vara ett bra underlag för 
kommunens översiktliga planarbete, samt vägledande vid detaljplanering och 
exploatering. Programmet ska också skapa förutsättningar för ett tillgängligt 

och innehållsrikt friluftsliv och på ett tydligt sätt förtydliga ansvars-
fördelningen mellan kommunala berörda nämnder, samt redovisa 

kommunens behov av samverkan mellan olika föreningar, organisationer och 
andra externa parter.                                                                                          
Programmet är ett styrande dokument som består av ett programdokument 

med tillhörande digitala karttjänster. Förutom dessa delar finns även en 
bilaga med sammanställningar från olika medborgardialoger och olika 

inventeringar.                                                                                          
Slutligen skall programmet antas av kommunfullmäktige och vara 
vägledande för samtliga nämnder för att utveckla Härnösand till en bättre 

plats att besöka, bo och verka i. Utöver ett stöd för den kommunala 
organisationen kan programmet även vara ett stöd för föreningar, företag 
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eller privatpersoner som har ett intresse av att nyttja eller utveckla 
kommunens naturmiljöer. 

Kort sammanställning av synpunkter på remissutgåvan av 

friluftsprogrammet; 

 Hela dokumentet är välskrivet och väl genomarbetat, men det finns 
ändå en tendens till att det sker en hel del upprepningar av samma 
information 

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

frilufts-programmets målsättning 

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

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

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

 Bondsjöområdet kan med fördel på kartan utvidgas både söderut och 
norrut 

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

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

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

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

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

Härnösands kommun 

      

Socialt perspektiv 

I förslaget ingen direkt påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Förslaget har ringa påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen 
påverkan på det juridiska perspektivet.  
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Beslutsunderlag 

Nedanstående tabeller med ansökta belopp och förslag till beslut är 

beslutsunderlag som föreligger i ärendet. 

 

 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 
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DEL 1 - Inledning  

Härnösands kommun, som en del av i Höga Kusten, erbjuder en mångfald av miljöer och 
naturområden för friluftsliv. Med havet, bergen och skogen har Härnösand goda förutsättningar att 

bli en framstående friluftskommun med ett stort utbud av upplevelser som bidrar till en hållbar 
tillväxt, attraktiva boendemiljöer och en god folkhälsa.  

Invånare i Härnösand har idag ett rikt friluftsliv i direkt anslutning till bostaden, oavsett var i 
kommunen man är bosatt, vilket bör ses som en styrka gentemot större och mer exploaterade 
kommuner. Naturen finns precis runt hörnet och ger möjlighet till friluftsaktiviteter för korta och 

längre vistelser. Till fots eller på cykel på land eller med kajak eller båt på vattnet. Närhet och utbud 
till naturområden har visat sig vara väldigt viktigt när det kommer till val av bostadsort. Med 

kommunens mål om att Härnösand ska växa så blir friluftslivets utveckling en viktig del för att få 
människor att flytta till Härnösand. Då friluftslivet till stor del baseras på de naturmiljöer som 
kommunen har att erbjuda behöver stor vikt även läggas på bevarandeåtgärder.  

På senare år har intresset för friluftsliv ökat både i Härnösand, Höga Kusten och andra delar i landet. 
Något som ger Härnösand en möjlighet att skapa tillväxt genom att strategiskt arbeta med 

friluftslivet. Att inkludera besöksnäringsperspektivet i arbetet med friluftslivet är att tillgängliggöra 
det för fler, vilket även gör fler platser tillgängliga och attraktiva för kommunens invånare. Likt all 
annan utveckling av samhället behöver friluftslivet och vår omgivande natur inkluderas i 

planeringen. För ett hållbart samhällsbyggande bör kommunen ska ha en strategi för att förvalta och 
utveckla naturområden som nyttjas och kommer att nyttjas för friluftsliv. Att ta fram det här 

friluftsprogrammet är en del i det arbetet. 

Med friluftsprogrammet vill Härnösands kommun bidra till att nå de nationella friluftslivsmålen, 
Höga Kustens besöksnäringsstrategi, kommunens tillväxtstrategi och förverkligandet av kommunens 

Översiktsplan 2040. Läs mer om dessa under mål och strategier. 

Vad är ett friluftsprogram? 

Friluftsprogrammet är ett kommunalt styrdokument som skapar förutsättningar för en strategiskt 
hållbar utveckling av friluftslivet i Härnösand. Planen anger också utvecklingsområden med 

prioritering utifrån kommunens mål för friluftslivet, planens fokusområden och perspektiv på 
friluftslivet.  

Det övergripande syftet med friluftsprogrammet är att tydliggöra kommunens mål och ambitioner för 
det rörliga friluftslivet. Men även skapa förutsättningar för att utveckla och bevara viktiga 
naturområden och miljöer för friluftsliv i kommunen så de kan vara ett komplement till utveckling av 

bebyggelse. Samtidigt ska programmet vara underlag för kommunens översiktliga planarbete samt 
vägledande vid detaljplanering och exploatering. Friluftsprogrammet är en viktig del i arbetet för att 

utveckla kommunens attraktivitet då det belyser och bygger vidare på befintliga styrkor. 

Programmet ska skapa förutsättningar för ett tillgängligt och innehållsrikt friluftsliv och förtydliga 
ansvarsfördelningen mellan berörda kommunala nämnder samt redovisa kommunens behov av 

samverkan med föreningar, organisationer och andra externa parter. 

Friluftsprogrammet är ett styrande dokument och består av ett programdokument med tillhörande 

digital karttjänst (bilder på kartorna finns i programmet men blir tydligare i den digitala karttjänsten). 
Förutom dessa två delar finns det även en Bilaga med sammanställningar från dialoger och 
inventeringar. Alla dessa delar kommer att samlas i en digital kartberättelse.  
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Vem är programmet till för? 
Friluftsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige och ska vara vägledande för alla i arbetet med 

att utveckla Härnösand till en bättre plats att besöka, bo och verka i. Programmet är dock primärt ett 
stöd för kommunala förvaltningar och enheter som arbetar med samhällsplanering på strategisk eller 

detaljerad nivå; som bygglov, markfrågor samt fritidsförvaltning och utveckling. Programmet 
förtydligar även kommunens intentioner med friluftslivet för andra myndigheter, föreningar och 
invånare. 

Utöver den kommunala organisationen kan programmet vara ett stöd för föreningar, företag eller 
privatpersoner som har ett intresse av att använda eller utveckla kommunens naturmiljöer för 

friluftsliv.  

Vad är friluftsliv? 
Vad friluftsliv är för något har under årens lopp förändrats och utvecklats utifrån att formerna för vad 
friluftsliv är har förändrats. Begreppet friluftsliv har olika betydelse för olika personer och intressen. 

Vissa menar att friluftsliv bedrivs i skogen eller på fjället, ofta en längre bit från civilisation, andra 
upplever friluftslivet i parker eller under promenader i skogen bakom huset. Så friluftsliv kan vara 
vandring eller promenad, cykling eller löpning, matlagning på stormkök eller vid tillrättalagd 

grillplats. Vad de olika aktiviteterna har gemensamt är vistelse ute i naturen utan krav på tävling.  

Friluftslivet har också utvecklats under årens lopp till mer krävande aktiviteter som fått större 

betydelse och behovet av speciell utrustning har ökat. Friluftsliv kan nu även innefatta bergsklättring, 
terrängcykling, kajakpaddling, surfing, vintercykling, snöskoter med mera. Omfattning av 
friluftslivet är stor och olika aktiviteter som bedrivs i naturen fortsätter att öka.       

Härnösands kommun väljer Naturvårdsverkets definition av friluftsliv som: ”Friluftsliv är vistelse 

utomhus, i natur- och kulturlandskap för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på 

tävling.” 

Definitionen ger en generös tolkning av vad friluftsliv är, likt den stora mängd aktiviteter som idag 
bedrivs utomhus.  

  

Program Kartor Bi laga 
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Värdet av att verka för friluftsliv  
Friluftslivsarbetet är brett och spänner över flera politikområden; naturvård, tillväxt, jordbruk, skog, 
landsbygdsutveckling, folkhälsa, samhällsplanering, utbildning och forskning är några exempel. 

Nedan förklaras några av dessa närmare samt vilken påverkan ett välutvecklat friluftsliv bidrar med. 

 

Figur 1: Naturvårdsverkets statistik för friluftsliv, hämtad 2022-10-31) 

Tillväxt och näringsliv - Friluftsliv och vår natur påverkar och bidrar till många effekter i samhället, 

både för invånare och besökare. Friluftsliv är en motor för tillväxt genom att naturkvalitéer med hög 
tillgänglighet skapar förutsättningar för företag och föreningar att bildas och utvecklas. Friluftslivet 
och vår natur bidrar till att förbättra livskvaliteten, är en stark anledning till turism och val av 

bostadsort. Naturvårdsverket visar statistik på att 50% av befolkningen har valt boendeort utifrån 
friluftslivet (Naturvårdsverket 2022). Investerade medel i friluftslivet ger ofta mångdubbelt tillbaka 

till den lokala ekonomin. Studier i Finland visar på att för varje investerad euro i nationalparker och 
andra skyddade områden ger 10 euro tillbaka till den lokala arbetsmarknaden och ekonomin. 
Motsvarade studie i Skottland visade att ett investerat pund gav sju pund tillbaka. (Nationellt 

ramverk för vandringsleder, 2022).       

Folkhälsa - Friluftslivet påverkar även folkhälsan och i förlängningen även kostnaderna för vård för 
kommunens invånare. Enligt folkhälsomyndigheten kan gröna miljöer stimulera till mer rörelse och 

motion, men även minska stress och ge fler sociala sammanhang (Folkhälsomyndigheten 2021). Ett 
väl utvecklat friluftsliv bidrar alltså till det förebyggande arbetet av folkhälsan. Friluftsliv är relativt 

enkelt, tillgängligt och billigt vilket bidrar till att många kan delta.          

God bebyggd miljö – Att verka för friluftslivet och lyfta fram gröna värden som ett komplement till 
den bebyggda miljön ger även bättre och attraktivare boendemiljöer. Tillgång till grönska i 

anslutning till den bebyggda miljön är en förutsättning för människors hälsa och välbefinnande men 
även attraktivitet som kan påverka bostadspriser. Den tätorts- och bostadsnära naturen blir extra 

värdefull eftersom den kan nyttjas oftare och av fler målgrupper än naturområden som ligger längre 
bort. 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald – Att verka för friluftslivet är att värna om kommunens 

naturmiljöer så att fler kan använda, uppleva och lära av dem. Att värna naturmiljöerna är att skydda 
de värden som naturen ger oss helt gratis exempelvis bär- och svamp. Mer skyddad natur för 

friluftslivet bidrar till att värna den biologiska mångfalden och skydda redan idag utsatta arter.  

Jämlikhet och jämställdhet – Att verka för friluftslivet kan reducera skillnader i samhället. För 
målgrupper som inte har naturen som en naturlig arena sedan tidigare, kan naturupplevelser uppfattas 

som obehagliga och otillgängliga. För dessa målgrupper behöver trösklarna sänkas och mötet med 
naturen vara lättsamt och roligt. Därför är värdet av lättillgänglig och kommunicerade 

naturupplevelser, i närheten av tätort, kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk särskilt viktigt.  

Kunskap och utbildningsmiljö - Friluftsfrämjandet belyser att när barn får vara utomhus och lära 
sig saker får de massor av hälso- och utvecklingsfördelar som de bär med sig hela livet. Att ha 

lektioner utomhus ger barn ett fördjupat lärande genom att kroppen är i rörelse. Med naturen som 
klassrum stimuleras elevernas alla sinnen, vilket också ger bestående kunskap och mängder av 
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hälsofördelar. Hållbara barn ger även hållbara vuxna och att lära sig om och vara ute i naturen gör att 
fler lär sig att ta hand om miljön (Friluftsfrämjandet 2022). 

Ett utökat friluftsliv 
Ett utökat friluftsliv har både positiva och negativa följdeffekter om det inte hanteras med varsamhet 
mot övriga värden. Ökade besöksströmmar bidrar till att ökade möjligheter för kommunens tillväxt, 
samtidigt som det påverkar och skapar slitage på kommunens natur- och friluftsområden. Något som 

i sin tur kan ha negativa följdeffekter för kommunens utveckling på lång sikt. En ökad andel 
besökare i kommunens naturmiljöer har kunnat fastslås genom besöksmätningar i bland annat 

Smitingens naturreservat. För att möta ett ökat besöksantal så behöver kommunen planera för att de 
värden som finns på olika platser ska bevaras och inte slitas ut. Kommunen behöver även arbeta för 
att sprida belastningen genom att utveckla fler tillgängliga områden för friluftsliv.  

Processen att ta fram Friluftsprogrammet  
Arbetet med friluftsprogrammet har kunnat genomföras genom bidrag från LONA, Länsstyrelsens 
bidrag för lokala naturvårdsprojekt. Kommunens roll har varit att projektleda, samordna och forma 
programmet utifrån underlag från dialoger och inventeringar. Bidraget har främst använts till 

konsultstöd för att sammanställa allt framtaget material i projektet. 

Friluftsprogrammet är framtaget med stöd från Naturvårdsverkets modell för kommunal 

friluftsplanering. Projektet att ta fram programmet pågick mellan åren 2019–2022 och innefattade 
flertalet aktiviteter.  

Delaktiga aktörer vid framtagande av programmet var kommunstyrelseförvaltningens 

Utvecklingsenhet. Roller som fanns representerade var Översiktsplanering, 
Besöksnäring/Landsbygdsutveckling, Friluftsliv och GIS. En annan del av projektorganisationen 

innefattade samhällsförvaltningen och rollerna Fritidsutvecklare, Planekolog, Teknikhandläggare. 

Kommunens planering och exploateringsråd (PEX-råd) har varit referensgrupp för 
friluftsprogrammet. Dessutom har ideella organisationer, som har kunskap om natur eller verksamhet 

i naturområden inom kommunen, bjudits in till att delta som extern referensgrupp.  

Dialog och inventering 
Vid framtagande av kommunens Översiktsplan 2040 genomfördes år 2019 tidiga dialoger för 
friluftslivet utifrån Naturvårdsverkets modell tillsammans med utvalda föreningar. Dialogerna var 

starten för arbetet med att ta fram friluftsprogrammet och underlaget som samlades in vid dialogen 
finns att ta del av i dialogsammanställningen i Bilaga 1. Deltagande föreningar var bland annat 

Lantbrukarnas riksförbund, svenska turistföreningen, friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, 
Härnösands seglarsällskap, cykelklubben, orienteringsklubben och Länsstyrelsen. Det totala 

deltagandet var cirka 15 representanter och 

en jämn fördelning mellan kvinnor och 
män. 

För att samla in kunskap från allmänheten 
användes en digital enkät som kunde 
besvaras under två månader våren 2022. I 

enkäten fick de svarande peka ut viktiga 
platser för friluftslivet idag, men även visa 

på platser de ansåg skulle bevaras eller 
utvecklas. Enkäten genererade cirka 130 

svar, då flera individer kunde svara 

4%

36%

23%

34%

3%

Åldersfördelning friluftsenkät

16-25 år 26-45 år 45-64 år 65-79 år 80+ årFigur 2: Ett cirkeldiagram som visar på åldersfördelningen för svarande på 

friluftsenkäten. 
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flera gånger går det inte att utröna hur många enskilda svaranden det fanns på enkäten.  

 

Åldersfördelningen av de svarande var jämnt fördelad mellan 26–79 år, lägre antal svaranden kunde 
urskiljas i åldrarna under 25 år och över 80 år. 

Sommaren 2022 genomfördes inventeringar i ett urval av utpekade friluftsområden i översiktsplanen 
2040. Föreningar och sommaranställda fick i uppdrag att inventera föreslagna friluftsområden i 
översiktsplanen, för att dokumentera dess tillgänglighet, brister och möjligheter. Resultatet från alla 

dialoger och den genomförda inventeringen presenteras i sin helhet i Bilaga 1. 

Ansvarsfördelning och resurser  
Ansvaret för den kommunala friluftsplaneringen ligger på kommunstyrelseförvaltningen och utförs i 
samarbete med samhällsförvaltningen. Den strategiska planeringen och regional samt lokal 

samverkan rörande friluftslivet i kommunen ska drivas av kommunstyrelseförvaltningen, 
tillväxtavdelningen. Faktiska åtgärder och förvaltningen av kommunens friluftsområden drivs av 

samhällsförvaltningen, men kan med fördel inkludera fler såsom arbetslivsförvaltninge n eller externa 
aktörer. Allt från strategi till planering, genomförande och underhåll ska ske i tät dialog mellan 
förvaltningarna med tydliga roller och ansvar. Friluftsplaneringen ska också vara tätt 

sammankopplad med all annan samhällsplanering samt kommunens naturvårdsarbete. Som politiskt 
råd finns ”Rådet för planering- och exploatering” (PEX-rådet) som ska vara ett stöd och 

referensgrupp vid det strategiska arbetet med friluftsplaneringen. Friluftsforum är samverkansgrupp 
för frågor och aktiviteter med anknytning till friluftsliv, natur och besöksnäring mellan kommunen 
och aktörer berörda av dessa frågor. Kommunikationsåtgärder som exempelvis 

hemsida/skyltning/foldrar/kartor ska genomföras tillsammans med kommunens 
kommunikationsavdelning.  

 

Figur 3: Illustration förslag organisationsstruktur för det fortsatta friluftslivsarbetet. 

Kommunen ska i samverkan med Friluftsforum och PEX-rådet prioritera åtgärder från 
friluftsprogrammet och inkludera några åtgärder i varje års verksamhetsplanering och 

aktivitetsplanering. För bästa utväxling och utveckling av friluftslivet ska 
kommunstyrelseförvaltningens friluftsstrateg bevaka olika bidrag, samverkansprojekt eller andra 
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medel för utveckling mot friluftslivet. För att Tillväxtavdelningen ska kunna driva den strategiska 
friluftsutvecklingen och den strategiska planeringen behöver medel avsättas för detta.  

För att samhällsförvaltningen ska kunna genomföra åtgärder för friluftslivet, behöver medel avsättas 
för åtgärder och förvaltning. Dessa medel ska vara särskilda från annan fritidsutveckling, som 

utveckling av idrottsplatser, motionsspår, gym med mera.  

Utöver tidigare nämnda kommunala förvaltningar bör friluftslivet utvecklas med alla förvaltningar i 
beaktning, social- och skolförvaltningen berörs särskilt av frågorna då deras användare (ex. skola och 

förskola, äldrevård) använder och behöver dessa miljöer för sin undervisning/omsorg. 

Mål och strategier 

Sveriges nationella friluftslivsmål  

Naturvårdsverket har tagit fram tio mål för friluftslivet i Sverige. Utgångspunkten är att alla 
människor ska ha möjlighet till naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap 

om natur och miljö. Det övergripande målet för dessa är att stödja människors möjligheter att vistas i 
naturen och utöva friluftsliv där allemansrätten är en grund för friluftslivet. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om natur och 

miljö.  

1. Tillgänglig natur för alla - målet innebär att alla människor ska ha möjlighet att vistas i och 

njuta av natur- och kulturlandskapet. Att känna sig välkommen, lockad och stimulerad av 
naturen är avgörande för att människans ska vistas i naturen.  

2. Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet - målet sätter individens personliga val 

och engagemang i centrum. Länsstyrelserna och kommunerna har en viktig roll i 
friluftslivsarbetet där länsstyrelserna genom särskilda medel har anställt friluftssamordnare 

och väglett kommunerna i högre grad. De ideella organisationernas engagemang är 
avgörande för att kunna erbjuda aktiviteter och kunskap om friluftsliv. 

3. Allemansrätten - Många friluftsaktiviteter sker på privat mark med allemansrätten som 

grund. Viktiga mål för friluftspolitiken är att allemansrätten värnas och att allmänhet, 
markägare, föreningar och företag har god kunskap om allemansrätten.  

4. Tillgång till natur för friluftsliv – målet innebär att friluftslivets behov säkerställs genom 
hållbart brukande, fysisk planering och bevarande. 

5. Attraktiv tätortsnära natur – målet innebär att det ska finnas tillgång till attraktiv natur i 

närheten av tätorter. Allmänheten ska ha tillgång till grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden. 

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling – målet innebär att friluftsliv och 
turism bidrar till att stärka den lokala och regionala attraktiviteten och medverkar till en stark, 
hållbar utveckling och regional tillväxt. 

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet - målet handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. 

8. Ett rikt friluftsliv i skolan - målet innebär att förskolor, förskoleklasser, grundskolor och 
motsvarande bedriver friluftslivsverksamhet och undervisning om en god miljö och hållbar 
utveckling enligt styrande dokument. 

9. Friluftsliv för god folkhälsa - målet handlar om att skapa goda förutsättningar så att 
människor kan vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskapet. 
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10. God kunskap om friluftslivet - målet innebär att det bör finnas etablerad forskning och 
statistikinsamling kring friluftsliv som utgår från ämnesfältets bredd och mångvetenskapliga 

karaktär, är långsiktig över tiden och bygger på behoven hos friluftslivets aktörer. 

AGENDA 2030 och friluftslivspolitiken 

 

Genom att främja friluftslivsarbetet bidrar vi till de 17 globala hållbarhetsmålen. I målet om hållbara 
städer och samhällen (mål 11), står det till exempel att vi behöver skapa säkra och inkluderande 
grönområden för alla. Men även flera av de andra 17 målen har i olika grad koppling till 

friluftslivspolitiken. Dessa kopplingar går att studera mer hos folkhälsomyndigheten (Agenda 2030). 

Regionala mål och strategier 
Västernorrlands län ska ha ett rikt friluftsliv och naturen ska vara tillgänglig för alla. Det regionala 
arbetet med friluftsliv samordnas av länsstyrelsen utifrån de tio nationella målen för friluftsliv som 

beskrivits ovan.  

Länsstyrelsen Västernorrland 
Länsstyrelsen i Västernorrland arbetar med skydd och skötsel av värdefulla naturområden, 
exempelvis naturreservat. Naturområden länsstyrelsen sköter är ofta tillgänglighetsanpassade efter 

barnvagnar och rullstolar för att göra det lätt att ta sig fram. I andra reservat finns det vindskydd, 
stugor, dass, vandringsleder eller andra anordningar för friluftslivet. Naturum vid Skuleberget drivs 

av länsstyrelsen och ordnar bland annat guidade turer och utställningar om naturen i området. 
Länsstyrelsen har även upp i uppdrag att samordna och implementera den nationella 
folkhälsopolitiken och utifrån de nationella friluftslivsmålen leda och samordna friluftspolitiken 

regionalt. Länsstyrelsen driver det regionala friluftsrådet där bland annat Härnösands kommun deltar.  

Region Västernorrland 
I den Regionala utvecklingsstrategin förkunnas det att Västernorrland som geografiskt område har en 
rad platsbundna och naturgivna förutsättningar, naturkrafter. Visionen fram till 2030 förutsätter att 

länets aktörer agerar ansvarsfullt och hållbart. På så sätt säkras ett konkurrenskraftigt näringsliv utan 
att riskera hälsosamma livsmiljöer och värdefulla kultur- och naturmiljöer. Västernorrlands natur har 

en stor betydande roll för människor som utövar friluftslivet, både för turismen och dess invånare. 
Denna turism har en ökad betydelse för regional tillväxt och landsbygdsutveckling. Detta behöver 
ske på ett hållbart sätt och det betyder att människan som rör sig i naturen med stöd av 

allemansrätten behöver visa god hänsyn till andra friluftsutövare och markägare men också till 
naturvärden. Regionen har 2022 två regionövergripande projekt för friluftslivet som berör 

11111 
-

~" ;:. .. .. 
i; ~ ,a, 

GUmA1A MAllN 
fOrhMIINr~ 



 

 

12 

 

Härnösands kommun, ett av dem innefattar att skapa en regional ledorganisation för vandringsleder 
och det andra cykling i Västernorrlands län. 

Höga Kusten 
De senaste 10 åren har Höga Kusten varit en av Sveriges snabbast växande friluftsdestinationer, 
sedan 2010 har antalet gästnätter ökat med 59%. Höga Kustens identitet som friluftsdestination och 
fortsatta utveckling baseras på de naturmiljöer och aktörer som arbetar för att strategiskt utveckla och 

värna friluftslivet. Härnösands kommun samverkar med Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsviks 
kommuner i destinationsbolaget Höga Kusten destinationsutveckling för att gemensamt skapa 

förutsättningarna för en utökad hållbar besöksnäring. Höga Kusten Destinationutveckling har tagit 
fram en besöksnäringsstrategi med en vision ”Alltid en nivå till – mot 2030 och en målsättning om 
att Höga Kusten är en plats dit fler längtar – både besökare och boende.     

Sundsvallsregionen 
Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvalls kommuner samverkar sedan många 
år för en förbättrad livskvalitet och regional utveckling. En del i arbetet att samordna och se på 
samhällsplaneringeringen ur ett helhetsperspektiv. Sundsvallsregionen kan gemensamt skapa 

attraktivitet genom exempelvis samordnad friluftsplanering. I den framtagna utvecklingsinriktningen 
lyfter kommunerna fram gemensamma ställningstaganden. De av särskilt värde för 

friluftsplaneringen presenteras nedan:  

 Vi lyfter fram vårt enastående natur- och 
kulturlandskap som värdefullt och en viktig resurs 

för framtida utveckling. Helhetssyn och 
långsiktighet ska vara en utgångspunkt för 

planering av mark- och vattenanvändning i våra 
kommuner. 

 Vi gör det möjligt för längre vandringar genom 
utveckling av S:t Oloavsleden, Kustleden och en 
förlängning av Höga Kusten-leden. Kring dessa 

leder ska markanvändning som gynnar 
besöksnäringen prioriteras.  

 Vi främjar besöksmål för kustturism som 
möjliggör hela resan med fritidsbåt längs kusten. 

Där anpassas markanvändningen för att utveckla 
infrastruktur och bebyggelse som gynnar 
besöksnäring. 

 

 

Kranskommuner 
För Härnösands kommun är det av särskild vikt att driva frågor av intresse för friluftsplaneringen 

tillsammans med kranskommunerna, då många lokalt värdefulla områden för friluftslivet sträcker sig 
över till kringliggande kommuner. Resultatet från invånardialogerna lyfter fram flera områden att 

verka för tillsammans. Nedan presenteras ett urval: 

Figur 4: Utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen 
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 Längre leder kan gå över kommungränser exempelvis en 
förlängning på Höga Kusten-leden mot Kramfors och en 
vandringsled från Häggdånger mot Timrå. Med ambitionen att knyta 

ihop Härnösand med Höga Kusten och med Destination Sundsvall. 

 Eksjön och de stora Myrområdena i Viksjö kommundel 
sträcker sig över till Timrå och utpekas som särskilt värdefulla för 
friluftsliv.  

 Naturreservaten är populära för friluftslivet, det senaste 
”Mjällådalen” befinner sig både över kommungränsen av Timrå och 
Härnösands kommun.  

 

Lokala mål och strategier 

Härnösands kommuns tillväxtstrategi  
I Härnösands kommuns tillväxtstrategi till 2040 är målsättningen att växa till 30 000 invånare och 
möjliggöra för 11 500 arbetstillfällen till år 2040. Att strategiskt arbeta för friluftslivet bidrar till att 

skapa förutsättningar för att nå båda dessa mål. Nedan bryts de 6 delmålen i tillväxtstrategin ned och 
deras koppling mot det strategiska arbetet med friluftslivet förtydligas. 

Gemensam kraft: Att verka för att utveckla kommunens friluftsliv är ingenting som en organisation 

eller myndighet kan genomföra på egen hand. Kommunen kan genom sin planering skapa rätt 
förutsättningar för att föreningslivet, företag och privatpersoner ska använda och själva utveckla 

friluftsupplevelser i kommunens naturmiljöer.  

Utbildning som får människor att växa: Kommunens naturmiljöer är en grundläggande 
förutsättning för utbildning och lärande över alla åldrar. Desto mer vi vet om naturen, desto mer 

samhörighet känner vi med den och vill ta hand om den. Att lägga grunden för att känna sig trygg 
och bekväm i naturen kräver att vi vistas i naturen. Därav är kommunens friluftsområden och 

naturmiljöer i närhet av skolor och förskolor särskilt viktiga.  

Företagsamhet: Höga Kustens och Härnösands företagsamhet baseras till stor del av unika 
naturmiljöerna som finns här. Att verka för att strategiskt utveckla och skydda dessa miljöer och 

värden tillsammans med närings- och föreningslivet kommer i sin tur bidra till att skapa fler 
arbetstillfällen.  

Den trygga och personliga livsmiljön: I Härnösands kommun har alla nära till en naturmiljö, vilket 
är en viktig del i att ha en trygg och personlig livsmiljö. Det finns redan idag platser som möjliggör 
ett personligt friluftsliv för många målgrupper. Men en variation av friluftsområden och upplevelser 

bör spridas i alla kommunens delar för att tillgodose behovet och uppnå målet om en trygg och 
personlig livsmiljö. 

Hållbarhet genomsyrar allt: Att verka för friluftslivsutveckling handlar till stor del om att skydda 
viktiga naturmiljöer och tillgängliggöra andra miljöer för fler. Vid rätt hantering bidrar detta arbete 
till att eftersträva både ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling av kommunen. 

Infrastruktur är basen för utveckling: Att verka för tillgängligheten till naturen och friluftslivet 
innefattar att inkludera behovet av utveckling av sammanlänkande infrastruktur. Det kan vara att 

tillgodose behovet av infrastruktur i form av transportstråk för olika färdsätt till kommunens 
friluftsområden eller att minska barriärerna som samma transportstråk kan skapa. Framför allt är den 

Figur 5: Strukturbild över krans-

kommunerna och stråk för friluftslivet. 



 

 

14 

 

gröna och blå infrastrukturen särskilt viktig, för att nå delmålet bör kommunens naturområden knytas 
samman med denna typ av infrastruktur.  

Härnösands kommuns översiktsplan 
Många av kommunens natur- och friluftsområden får nya funktioner olika säsonger. Sommartid är 
våra vattenmiljöer välbesökta badplatser, kanotleder och fiskeområden. På vintern förvandlas de till 
välbesökta skridskoisar, skid- och skoterleder. Många platser efter Härnöns kust är även populära för 

vågsurfing. Dessa förändringar ska inkluderas i vår planering av friluftslivet för att skapa platser och 
målpunkter som är användbara av många under hela året. Härnösands frilufts- och naturområden har 

olika identitet och karaktär, vilket ska beaktas vid utveckling och bevarande av dessa områden. 
 
Organiserat friluftsliv återfinns i kommunens friluftsområden och naturreservat som innehåller och 

eller kan utvecklas med fler skyltade vandringsleder med bänkar och grillplatser för ett tillgängligt 
friluftsliv. Utöver dessa platser finns natur- och vattenmiljöer som är värdefulla för friluftslivet men 

som inte behöver utvecklas i samma omfattning utan där naturen får vara. Om det finns enskilda 
platser i dessa områden som ska utvecklas behöver detta genomföras tillsammans med markägarna. 
 

Friluftsprogrammet ska beakta och uppfylla nedanstående riktlinjer och ”att göra” punkt. 
 

Riktlinjer för friluftslivsarbetet från översiktsplanen: 

• I Härnösand ska vi ha ett regionalt besöksnäringsperspektiv när utveckling för friluftslivet planeras.  

• Frilufts- och naturområdenas identitet och karaktär ska styrka dess utveckling och dess omfattning. 

• Utvecklingen av kommunens och friluftsområden ska ske i samråd med dess användare.  

• Organiserade friluftsområden ska i första hand utvecklas i anslutning till gång-, cykel- och 
kollektivtrafikstråk för att vara tillgängliga för fler. 

• Inkludera friluftslivsmålen vid planering av och för friluftslivet i Härnösands kommun. 

”Att göra” punkter från översiktsplanen: 

• Uppföljning på friluftsmålen i den kommunala friluftsplaneringen. 

 

Figur 6: Mark och vattenanvändningskarta från Översiktsplan 2040, gällande Natur och friluftsliv. 
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Härnösands kommuns naturvårdsprogram 
Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att 
möta människors behov av att använda naturen och allt som naturen ger. Med stöd av lagstiftningen i 

miljöbalken kan kommunen verka för skydd och hänsyn i naturmiljön. Härnösands kommun bedriver 
en del egna naturvårdsprojekt, där många av dessa har gett mervärden för friluftslivet, exempelvis 
Godstjärn och Lövudden-Gådeåleden som idag är populära platser för tätortsnära friluftsutövande.  

Härnösands kommun har ett befintligt naturvårdsprogram från 2008 som beskriver värdefull natur i 
kommunen. Naturvårdsprogrammet håller på att revideras under 2022. Till programmet fanns en 

bilaga för friluftslivet som vid antagande av friluftsprogrammet kommer att bli inaktuell. Härnösands 
strategiska friluftslivsarbete ska fortsatt gå hand i hand med arbetet med naturvård framöver. 

Friluftsprogrammets målsättning  
Målsättningen och strategierna för Härnösands kommuns friluftslivsarbete (Gul) kommer att ta 

avstamp och förankras i friluftspolitikens tio mål (Blå), för att se till att strategin uppnås har 
indikatorer tagits fram som siktar mot 2030 (Grå).  

Härnösands målsättning för 

friluftslivet 

Övergripande mål & strategier  Indikatorer 2030 

Kommunen ska i sin samhällsplanering 

förstärka den upplevda och faktiska 

tillgängligheten till kommunens 

naturområden. Tätortsnära 
friluftsområden ska ses som 

mötesplatser, med möjlighet utbildnings- 

och integrationsfrämjande och bör 

utvecklas därefter. Verka för tydlighet 

och tillgänglighet i form av entréer, 
skyltning och information. Friluftslivet 

ska kommuniceras med samma tydlighet 

som för besökare.  

Tillgänglig natur för alla –  

Nationellt friluftsmål. 

God bebyggde miljö – 

Agenda 2030 

Den trygga och personliga livsmiljön –

Härnösands kommuns tillväxtstrategi 

Höga Kusten är en plats dit allt fler 

längtar – både som besökare och boende 

Höga Kustens besöksnäringsstrategi mot 

2030.  

 Kommunens tätortsnära 

friluftsområden är utvecklade 

i enlighet med 

friluftsprogrammets riktlinjer. 

 Tydligare information om 

kommunens utbud av 

friluftsupplevelser på 
kommunens hemsida, och i 

relevanta forum t.ex. 

HKT/HKD, LST, digitala 

plattformar och nätverk.  

Kommunen ska fortsätta att 

kontinuerligt föra dialoger med 

allmänheten, föreningar och andra 

aktörer om utveckling och bevarande av 

viktiga områden för friluftslivet. Vid 
utveckling av ett specifikt område ska 

dess användare få möjlighet att bidra. 

Starkt engagemang och samverkan – 

Sätta individens personliga val och 

engagemang i centrum”. 

Gemensam kraft –                  

Härnösands tillväxtstrategi 

Lokalborna besöksnäringens främsta 

företrädare – Höga kustens 

besöksnäringsstrategi mot 2030. 

 Friluftsföreningar, 

skolverksamhet och eller 

privatpersoner har deltagit vid 

alla större utvecklingsprojekt, 
ex. vid planering eller 

genomförande.  

 Friluftsforum samverkar och 

arbetar kontinuerligt för att 

utveckla friluftslivet i 

Härnösand.   

Kommunen ska ta fram ett 

informationsmaterial eller lyfta fram 
annat myndighetsmaterial om 

allemansrätten på kommunens kanaler. 

Materialet kan användas i utbildande 

syfte och med fördel marknadsföras till 

skola och utbildningsdelarna av 

organisationen. 

 

 

Allemansrätten –  

”Värna allemansrätten och att 
allmänhet, markägare, föreningar och 

företag har god kunskap om 

allemansrätten”. 

Hållbarhet genomsyrar allt – 

”Härnösands kommuns tillväxtstrategi” 

 Det finns utbildningsmaterial 
av olika format att ta del av 

om allemansrätten på 

kommunens hemsida. 

 Det finns ex. en 
informationsskylt eller 

utbildningsstig om 

allemansrätten i någon av 

kommunens tätortsnära 

friluftsområden. 

Den kommunalt ägda skogen för 

friluftsliv ska skötas med långsiktigt 

hållbart och försiktigt skogsbruk för att 

främja ett aktivt friluftsliv. 

Naturområden ska värderas högt utifrån 
friluftslivets ekologiska, sociala och 

Tillgång till natur för friluftsliv –  

”Säkerställa möjligheter till friluftslivet 

genom hållbart brukande, fysisk 

planering och bevarande” 

 Skogsområdena har vårdats 

på ett sätt som har bevarat 

höga naturvärden och 

samtidigt fortsatt vara 
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ekonomiska värden och vägas mot annan 

utveckling. 

Kommunen ska, för att utveckla och 

bibehålla ett aktivt friluftsliv, genom att 

förvärva eller på annat sätt säkra 

markområden för friluftslivsändamål.  

 

Hållbarhet genomsyrar allt – 

”Härnösands kommuns tillväxtstrategi”. 

Den trygga och personliga livsmiljön  

”Härnösand kommuns tillväxtstrategi” 

 

populära besöksmål i 

invånarnas vardag. 

 Inventering och säkerställande 

av tätortsnärafriluftsområden 

har genomförts. 

 Det finns en budget för 

strategiska markinköp för 

friluftsliv.   

Tätortsnära Friluftsområden ska 

tillgängliggöras genom att få ta plats i 

planering, utveckling och förvaltning. 

För att bli attraktiva behöver några av 
områdena utvecklas med entréer, 

skyltning och andra faciliteter. Den 

tätortsnära naturen ska utvecklas ur ett 

besöksnäringsperspektiv för att skapa en 

helhet med den byggda miljön. 

 

Attraktiv tätortsnära natur –  

”Värna tillgången till attraktiv natur i 

och i närheten av tätorter. Allmänheten 

ska ha tillgång till grönområden och ett 
tätortsnära landskap med höga frilufts-, 

natur- och kulturmiljövärden”. 

Infrastruktur är basen för utveckling – 

”Härnösands kommuns tillväxtstrategi” 

Turistanpassad tillgänglighet – 

”Höga Kustens besöksnäringsstrategi” 

 De tätortsnära 

friluftsområdena har 

utvecklats enligt 

friluftsprogrammets riktlinjer. 

 De tätortsnära 

friluftsområdena besöks av 

fler målgrupper vid en 

uppföljningsenkät. 

 Det totala besöksantalet har 

ökat i tätortsnära 

friluftsområden.  

I Härnösand ska vi ha ett regionalt 

besöksnärings- och 
landsbygdsperspektiv när utveckling för 

friluftslivet planeras.  

 

 

 

Hållbar regional tillväxt och 

landsbygdsutveckling –  

”Att friluftsliv och turism bidrar till att 

stärka den lokala och regionala 

attraktiviteten och medverkar till en 

stark, hållbar utveckling och regional 

tillväxt” 

Företagsamhet –  

”Härnösands kommuns tillväxtstrategi” 

Höga Kusten är en plats dit allt fler 

längtar – både som besökare och boende. 

”Höga Kustens besöksnäringsstrategi 

mot 2030”. 

 

 Kommunen deltar aktivt i 

regionala samarbeten kring 

friluftslivet.  

 Gemensamma friluftsprojekt 

har utvecklats, som 

exempelvis längre 
vandringsleder och dess 

grafiska profil.  

Härnösand ska skydda fler områden som 

naturreservat eller likvärdigt. 

Kommunens befintliga naturreservat är 
populära för friluftsliv och rekreation, 

vilket bör beaktas när nya naturreservat 

tillskapas. 

 

Skyddade områden som resurs för 

friluftslivet –  

”Göra naturområden attraktiva för 

friluftsliv och rekreation”. 

Hållbarhet genomsyrar allt – 

”Härnösand kommuns tillväxtstrategi” 

 Det finns fler kommunala 
naturreservat som skyddar 

områden med höga värden.  

 Naturreservatens värden går 

att ta del av genom 
information som en del av 

friluftsupplevelsen i området. 

Skolskogar och naturområden i närheten 

av skola och förskola ska värderas högt 

och ses som en del av utbildningsmiljön. 

Kommunens skolor ska uppmuntras 

använda sig av utomhuspedagogik. 

 

 

 

 

Ett rikt friluftsliv i skolan –  

”Att förskolor och skolor bedriver 

friluftslivsverksamhet och undervisning 

om förutsättningar för en god miljö och 

hållbar utveckling” 

Utbildning som får människor att växa – 

”Härnösand kommuns tillväxtstrategi” 

 Kommunens skolor och 

förskolor har fått vara 

delaktiga i att peka ut vilka 
naturområden som är viktiga 

för dem i sin verksamhet.  

 Skolor och förskolor i 

närheten av naturområden har 

varit delaktiga vid 
utvecklingen av 

utbildningsmiljöer i området. 

Kommunen ska förutom att utöka 

tillgängligheten till naturen, bibehålla en 

mångfald av naturupplevelser samt 
uppmuntra skola, vård, omsorg och 

föreningsliv att använda sig av naturen 

9. Friluftsliv för god folkhälsa –  

”Skapa goda förutsättningar för 

människor att vara regelbundet fysiskt 

aktiva i natur- och kulturlandskapet” 

 Genomfört utbildningsinsatser 

eller initiativ eller insatser i 

den fysiska miljön som 
uppmuntrar fler målgrupper 
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och friluftsområden som en arena för 

aktivitet. 
Den trygga och personliga livsmiljön – 

”Härnösands kommuns tillväxtstrategi”. 

att ta sig ut i kommunens 

naturområden. 

 Kontinuerligt genomfört 

kommunikation och 

information som uppmuntrar 
fler målgrupper att ta sig ut i 

kommunens friluftsområden.   

Härnösand ska vara tydliga i sin 
kommunikation gällande friluftslivet i 

kommunen. Friluftsplaneringen är ett 

kontinuerligt arbete som innefattar att 

fortsätta inhämta data och synpunkter 

kring friluftslivet i kommunen och i sin 

tur uppdatera programmet eftersom. 

10. God kunskap om friluftslivet – 

”Säkra tillgången till etablerad 

forskning och statistikinsamling kring 

friluftsliv”. 

 

 Kontinuerliga mätningar och 

dialoger med allmänheten hur 

kommunens områden för 

friluftsliv används och 

uppfattas.  

 

Friluftslivets regelverk 

Allemansrätten  
Allemansrätten gör det möjligt för alla att röra sig fritt i naturen oavsett förutsättning. Allemansrätten 
stärker – i längden – folkhälsan med en god fysik och psykisk hälsa eftersom utevistelse och 

friluftsliv ger människan ett jämlikt välbefinnande. Däremot är inte allemansrätten bara en rättighet 
utan innebär också en skyldighet. Den som använder allemansrätten och vistas i naturen har därför 

också en plikt att ta hänsyn till både naturen, markägaren, djurlivet och andra besökare. Huvudregeln 
för allemansrätten är att inte förstöra eller störa naturen och här får du som människa vistas utan att 
fråga om lov. Du kan paddla, plocka bär, ströva, ta en promenad, slå upp ett tält eller bara sitta på en 

sten i skogen.  

När det gäller naturreservat, nationalparker eller andra skyddade områden så gäller särskilda regler 

eller föreskrifter som begränsar denna allemansrätt. På en sådan plats kan det vara förbjudet att elda, 
cykla, tälta eller ha en hund okopplad och gäller på specifika områden. Ett annat exempel på en 
föreskrift som går utanför allemansrätten och det är fågel- och sälskyddsområden. Dessa har 

besökstid bara en viss tid på dygnet.  

Miljöbalken  

Riksintresse för friluftsliv 

Härnösands kommun har ett riksintresse för friluftsliv, Smitingen-Härnöklubb. Kommunens vision 

är att utveckla detta område för besöksnäring och friluftsliv genom en camping i samspel med 
naturen. 

Riksintresse för totalförsvaret 

Riksintresset för totalförsvaret och dess påverkansområden ligger i områden i Härnösands kommun 
där rekreation och friluftsliv nyttjas flitigt, exempelvis Härnöns och Skärsvikens skjutfält och 

sjöövningsområden. Då dessa platser är av riksintresse kan de inte pekas ut som friluftsområden i 
friluftsprogrammet. Men det bör belysas att dessa naturområden är av stort värde för det rörliga 

friluftslivet och att en fortsatt samverkan med totalförsvaret ska eftersträvas. 

Riksintressen för naturvård innefattar: 

 Gådeåns vattensystem  
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 Ångermanälvens södra del  

 Härnökusten  

 Barsviken 

Natura-2000 

Inom kommunen finns fem områden som klassas som Natura-2000 områden. Värdefull natur i EU 
samlas i nätverket Natura-2000 och klassas som riksintresse. Natura-2000 har tillkommit med stöd 

av EU:s habitat- och fågeldirektiv och syftar till att skydda naturtyper, djur och växter samt att 
förhindra att arternas livsmiljöer förstörs för framtida generationer. 

 Smitingen/Härnöklubb- Ett skogs- och bergsområde med vegetationsklädda havsklippor mot 
öppet hav.  

 Vägsjöknasen - Ett kalkrikt naturskogsområde av typen västlig taiga.  

 Latmansmon - Har raviner med en värdefull population av sötgräs.  

 Vänta litets grund - Grundet har klassats som en av mest värdefulla utsjöbankarna i Bottniska 
viken då den skiljer sig från övriga genom sin rika förekomst av blåmusslor. Grundet har 

även ett stort värde som lekplats för strömming.  

 Habborn - Ett område med skogslandskaps fåglar och andra arter som är beroende av gammal 
skog, området ligger till stor del i Kramfors kommun. 

Riksintresse för kulturmiljövård 

Härnösands kommun har 3 områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § i 

Miljöbalken. Områdena i kommunen är som följande: 

 Gustavsvik – Ramvik [Y 23] – en samlad varvsmiljö med en militärhistorisk bakgrund 
belägen vid Ångermanälvens utlopp.  

 Härnösand 8 [Y 21] – Härnösand har en speciell roll i Norrlands historiska utveckling och 
kulturliv. Dess mångsidiga förvaltningsfunktioner, den äldsta strandbundna planstrukturen 
och framträdande nyklassicistiska karaktärsbyggen.  

 Vägnön [Y 22] – Exempel på norrländsk kuströsemiljö med stråk av bronsåldersrösen.  

Naturreservat och annan skyddad natur 
Naturreservat bildas för att värdefulla fjäll och myrar, ängar och hagar, skogar och vatten och alla de 
arter som finns ska bevaras och göras tillgängliga för naturupplevelser från nu och i all framtid. 

Naturreservat finns även till för att tillgodose friluftslivets intressen. I Sverige finns det 5000 
naturreservat där både länsstyrelser och kommuner placerat skyddsformen för de olika områdena 
med stöd av det 7 kapitlet i Miljöbalken. Naturreservatet kan innehålla allt från öppna kulturlandskap 

till myrar, till vattendrag, till naturskog och till marina miljöer.  

Naturreservaten har alltid ett beslutsdokument som beskriver syftet med skyddet och föreskrifterna 

samt en skötselplan. I föreskrifterna brukar allemansrätten tas upp om det inskränker på rättigheterna 
eller inte. Härnösands kommun har 14 naturreservat som varierar från grunda havsvikar med rik 
biologisk mångfald till klapperfält som visar spåren efter landhöjningen till kommunens flera 

hundraåriga tallar. Det är allt från sällsynta lavar till skyddsvärd urskog och till flodpärlmusslor. 
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Flera av dessa är särskilt intressanta för friluftslivet i kommun, dessa presenteras mer ingående under 
Del 3 – Övriga områden. 

Strandskydd 
Strandskyddet finns till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land samt i vattnet. En generalisering för strandskyddet är 
100 meter vid medelvattenstånd från strandlinjen ut i vattenområdet och på land och stödjs av 

Miljöbalkens 7 kapitel. Detta innefattar alla sjöar, vattendrag och kuster i Sverige. Härnösands 
kommun har däremot utökat strandskyddet till 200 meter längst en del sträckor vid kusten. 

Strandzonerna som tillkommer av strandskyddet ska inte upplevas privata med exempelvis privata 
bryggor eller anläggningar.  

Fridlysning 
Enligt kapitel 8 i Miljöbalken stödjs fridlysning utifrån artskyddsförordningen. Fridlysning innebär 

ett förbud mot att plocka, döda, fånga eller samla in/skada svampar, växter och djur. Däremot gäller 
inte detta alltid utan det finns undantag under jaktsäsonger.  

Nedskräpning 
I kapitel 15 i miljöbalken upplyses ej nedskräpning i naturen för alla som vistas på marken. 

Sophantering i naturen kan vara en svår fråga, då fler sopkorgar inte brukar minska nedskräpningen 
utan snarare kan öka mängden skräp. Det bästa är att i detta fall placera sopkärl vid friluftsområdenas 
entréer och informera användare av området att ta med sig skräpet tillbaka dit vid vistelse i 

naturområdet. I områden där inte kommunen är markägare bör hantering ske i samverkan med 
markägare, framför allt vid utveckling av exempelvis längre vandringsleder ska iordningställda 

platser med sophantering finnas efter vägen för att reducera nedskräpning.   

Samrådsplikt 
Kapitel 12 i Miljöbalken finns det en del bestämmelser för samrådsplikt. Det är en viktig punkt för 
friluftslivet eftersom det handlar om verksamheter eller åtgärder som väsentligt kan ändra 

naturmiljön och där anmälnings- och tillståndsplikt inte gäller. Vandrings-, rid- och cykelleder samt 
anordningar av lägerverksamheter eller tävlingar är några exempel på aktiviteter och 
friluftsanläggningar som behöver samråd. Friluftsprogrammet kommer att samrådas då det föreslår 

dessa typer av förändringar, det här innebar att dessa ändringar inte behöver samrådas vid 
genomförande. Åtgärderna behöver ändock kommuniceras och förankras hos allmänhet och 

föreningar innan genomförande då inte alla har möjlighet att ta del av friluftsprogrammet.  

Diken och stängsel  
Något som inskränker på allemansrätten är diken och stängsel där människans möjlighet att ta sig till 
områden som omfattar allemansrätten. Miljöbalkens 26 kapitel beskrivs bestämmelserna om just 
diken och stängsel. Exempel kan vara att sätta krav på stängsel att de ska ha en grind för en möjlig 

passage till och från naturen som omfattas av allemansrätten.  

Plan och bygglagen (PBL) 
Plan och bygglagen är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på byggande och planering av 
vatten och mark. Planeringsprocessen syftar till att avväga och samordna olika intressen i ett tidigt 

skede. Friluftsliv är ett allmänt intresse som behöver beaktas som en avvägning mot andra intressen, 
men även ska utvecklas på mark lämplig för ändamålet. Ett exempel är att inte utveckla kommunala 

friluftsområden på förorenad mark, för att minimera skador på människa och miljö i ett senare skede. 
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Härnösands kommuns översiktsplan är det styrdokument i enlighet med PBL som är vägledande vid 
utveckling och bevarande för friluftslivet. 

Kulturmiljölagen (KML) 
Kulturmiljölagens (KML) övergripande syfte är att skapa en garanti för nuvarande och kommande 
generationers tillgångar till en stor mängd av kulturmiljöer. Denna lag har bestämmelser som handlar 
om att skydda viktiga delar av kulturarvet som exempelvis skydd av värdefulla byggnader, såsom 

kyrkliga kulturminnen, fornfynd, fornlämningar och vissa kulturföremål. Vid utveckling för 
friluftslivet är det framför allt viktigt att beakta och inkludera fornlämningar och kulturarv som en 

del av utvecklingen. Att lyfta fram historia och kulturmiljöer skapar även ett mervärde för 
utvecklingen av platsen.  

Friluftslivets andra påverkansområden  

Fritidsfiske 
Fritidsfiske ingår inte i allemansrätten däremot så får man fiska fritt med spö och vissa andra 
handredskap längs med kusterna och i Sveriges fem största sjöar. I andra vatten så krävs det fiskekort 

eller annat tillstånd. Härnösands kommun har ett tillgänglighetsanpassat fiskeområde vid namn 
Värptjärn som är en del av Fällebergets friluftsområde. Värptjärn underhålls av Sportfiskeklubben 

Strömsländan tillsammans med kommunen. Det finns ca 2000 fiskevårdsområden i Sverige som 
förvaltas av fiskevårdsföreningar, 143 av dom finns i Västernorrlands län och 8 i Härnösands 
kommun.  

Förbudsskyltar 
Skyltar som avvisar eller ger förbud åt allmänheten och som tillkommer på områden av stor 
betydelse för friluftslivet är inte tillåtet på grund av allemansrätten.  

Eldning 
Eldning är ingen självklar rätt enligt allemansrätten även om det höjer upplevelsen och är en central 

del i många individers friluftsliv. Eldas det är det den personens skyldighet att hålla koll på att elden 
inte sprider sig, skadar djur, växter eller marken som den befinner sig på. Länsstyrelsen eller 
kommunen kan utfärda eldningsförbud i naturområden där det finns risk för brand. Eldningsförbud 

har varit vanligt under somrar med höga temperaturer och mycket torka under en längre tidsperiod. I 
områden där det finns ett intresse av att elda och är lämpligt bör kommunen uppföra grillplatser för 
att underlätta för att eldning sker på ett tryggt sätt.  

Lokala ordningsföreskrifter 
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen. Ordningslagen är en svensk lag som 
innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. De lokala 
ordningsföreskrifterna ska hjälpa till att framställa ordning på offentliga platser och se till att 

människornas egendom och hälsa inte kommer till skada. För Härnösands kommuns lokala 
ordningsföreskrifter finns informationen på kommunens hemsida, under styrande dokument.  

Hundar i naturen  
Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter i paragraf 16 framgår det att mellan 1 mars och 

20 augusti måste man ha tillsyn på sin hund i naturen. Lagen syftar till i princip alla naturmarker, 
inklusive större parker och liknande. Denna lag finns till för att skydda de vilda djuren, både fåglar 

och däggdjur, under de mest känsliga tiderna när djuren har ungar.  
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Figur 7: Illustration från kommunens klimatanpassningsplan. 

Ett förändrat klimat 

Alla ekosystem påverkas av klimatförändringarna och ett allt varmare klimat har omfattande 
konsekvenser för de svenska naturmiljöerna. Något som i sin tur påverkar användarna av 
naturmiljöerna, i första hand arter som behöver dem för att överleva men även människan för 

utövande av friluftsliv. Ett tydligt exempel är den svenska fjällmiljön, där varmare temperaturer, 
minskat snötäcke och en stigande trädgräns förväntas få omfattande negativa konsekvenser i 

framtiden (Naturvårdsverket, 2022).  

Ett förändrat klimat kommer att innebära varmare temperaturer och fler och intensivare 
nederbördsmängder. Det här kommer i sin tur att påverka naturmiljöerna som används för 

friluftslivet idag, men även vilka friluftsaktiviteter som kan genomföras i framtiden. Kortare 
säsonger med snö, begränsad snömängd, tid med minusgrader att begränsa aktiviteter som kräver snö 

och eller is. Något som i sin tur resulterar att framtidens friluftsliv kan komma att se annorlunda ut.  

I Härnösands kommun produceras idag snö för att kunna upprätthålla skidspår och skidbackar under 
en säsong. Det här är vanligt i de flesta svenska kommuner som har liknande anläggningar och 

skapar möjligheten till en längre skidsäsong. Ett varmare klimat kan exempelvis komma att kräva en 
utökad produktion av snö under längre tidsperiod. 
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DEL 2 – Friluftslivet i Härnösand 

Härnösand har i dag flera etablerade friluftsområden i kommunen, de flesta är tätortsnära. Utöver 
platser för tillgängligt och organiserat friluftsliv finns viktiga naturmiljöer som har höga värden för 

friluftslivet. Variationen av miljöer för olika typer av friluftslivsaktiviteter är en styrka att värna och 
bygga vidare på. Friluftsprogrammets ”del 3” kommer att tydliggöra vilka områden som kommunen 

tillsammans med andra aktörer behöver göra insatser.  

Invånardialoger som genomfördes i arbetet med friluftsprogrammet visar på att många invånare och 
föreningar har en stolthet och engagemang kring kommunens friluftsliv. Flera lyfter att kommunen är 

unik i sitt slag om att ha nära och tillgängliga naturupplevelser av hög klass. Dialogerna visar även 
på att det finns en stor kunskap kring naturen i kommunen, hos allmänhet och föreningar. Den här 

kunskapen behöver friluftsarbetet sprida och förstärka. Naturvården och friluftsutvecklingen behöver 
gå hand i hand och komplettera varandra.  

Friluftsliv för alla  
För att friluftslivet ska kunna spela en central roll i människors vardag behöver det finnas attraktiva 

och besöksvärda naturområden, en annan förutsättning är att de behöver veta om att dessa områden 
finns, vad de kan göra där och hur de kan ta sig dit. Naturvårdsverket menar på att ”Tillgänglighet 
handlar om människors kunskap om att friluftsområden existerar och deras föreställningar om hur 

tillgängliga områdena är. Att känna sig välkommen till, lockad och stimulerad av naturen är 
avgörande för att områden ska användas”. En viktig del för att tillgängliggöra friluftslivet är att 

arbeta aktivt och strategiskt med frågorna. Det här friluftsprogrammet är en central del i det.  
 

 
 

Att utöva friluftsliv och vistelse i en naturmiljö är gratis och kan genomföras av alla människor, men 
deras individuella möjlighet att ta sig ut i naturen kan skilja sig kraftigt åt. Steget ut i naturen kan 
vara stort då friluftsliv ofta är socialt, ekonomiskt och kulturellt betingat. Steget för att komma ut i 

naturen är ofta längre om man exempelvis har en funktionsnedsättning. Detsamma gäller om man har 
utomnordisk bakgrund. Äldre och yngre befolkning kan uppleva ungefär samma svårighet gällande 

fysiska hinder, både i naturen och på vägen dit. Det kan vara svårframkomliga stigar, 
friluftsanordningar som inte är tillgänglighetsanpassade, brister i kollektivtrafik, avsaknad av gång- 
och cykelstråk eller parkeringsplatser. Det kan även vara sociala eller psykiska aspekter såsom att 

inte ha sällskap som följer med ut i naturen eller rädslor kopplade till vistelser i natur/skog. Det kan 
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även vara tillgången till utrustning, där ovana utövare av friluftslivet kan uppfatta att det krävs 
avancerad och kostsam utrustning.  

Ålder, kön, geografisk hemvist, socioekonomisk och etnisk grupptillhörighet påverkar hur människor 
värderar olika friluftslivsaktiviteter och hur friluftslivet ser ut. Därför är det av största vikt att förstå 

olika målgruppers förutsättningar, planera för olika målgruppers behov, men även i samverkan med 
dessa målgrupper.  

Linköpings kommuns samrådsförslag på friluftsprogram pekar ut några framträdande mönster hos 

olika målgrupper som kan ses som exempel:  

 Ungdomar ägnar sig mer åt fysiska eller identitetsbyggande aktiviteter som orientering, 
löpning, terrängscykling och klättring. Även fiske är viktigt. 

 Äldre människor ägnar sig mer åt vardagsnära friluftsaktiviteter som skogspromenader och 
stavgång. Äldre kvinnor är särskilt aktiva. 

 Kvinnor ägnar sig mer åt vardagsnära friluftsliv som promenader och strövande i skog och 
mark och aktiviteter med djur, exempelvis ridning och hundpromenader. 

 Män ägnar sig mer åt aktiviteter som tar mer tid i anspråk och kräver planering och särskild 
utrustning, en större fysisk ansträngning eller att man måste befinna sig på en specifik plats. 

Fiske och jakt är aktiviteter där skillnaden mellan könen är särskilt stor. 

 Medelklassen, exempelvis akademiker och tjänstemän inom näringslivet och offentlig sektor, 
är mer aktiva än andra socioekonomiska grupper och kan ses som det moderna friluftslivets 
bärare. 

 Människor med utomnordisk bakgrund hör till de minst aktiva, speciellt de som inte har ett 
västerländskt ursprung. 

 Boende på landsbygden ägnar sig mer åt aktiviteter som jakt, fiske och bärplockning. 

(Linköpings kommuns samrådsversion av friluftsprogram, 2022) 

Härnösands kommun har alla möjligheter att skapa ett friluftsliv för alla då den finns en mångfald av 
upplevelser och naturmiljöer av olika slag. Storskalig vildmark som är svårtillgänglig och tätortsnära 
friluftsområden som är lättillgängliga, samt allt däremellan. I tätorten Härnösand är 80 % av 

befolkningen bosatt, vilket innebär att en stor del kan nå något eller flera av kommunens föreslagna 
tätortsnära friluftsområden inom bara någon kilometer från sin bostad. Det som kan behöva 

vidareutvecklas är möjligheterna att ta sig dit, tillgängligheten inom området och informationen 
kring området. Men även ett aktivt arbete med olika målgruppers behov, att sänka trösklarna för fler 
att ta sig ut i naturen. Att engagera fler i friluftslivsarbetet kan även skapa ett intresse för friluftslivet 

i sin helhet. Det ska friluftsprogrammet och det fortsatta arbetet fokusera på som en del i att uppnå 
friluftslivsmålsättning 2 (Starkt engagemang och samverkan för friluftslivet). 

Utomhuspedagogik 
Utomhuspedagogik innefattar att använda naturmiljöer som ett klassrum för barn och vuxna då det 

ger flertalet mervärden, exempelvis fungerar stressreducerande och ökar koncentrationsförmågan, 
förenar teori och praktik då processer kan studeras i sin naturliga miljö (s.k. förstahandsupplevelser). 

Studier vid Linköpings universitet visar på att behovet av förstahandsupplevelser ökar desto mer 
stillasittande människor blir.  

Forskningen kring utomhuspedagogik handlar i stora drag om lärmiljöernas koppling till 

inlärningseffekter. Men även hälsofrämjande platser, stress och koncentrationsförmåga, den fysiska 
aktivitetens betydelse för skolresultaten, friluftsliv som ett redskap för undervisning, samband mellan 
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lärande för hållbar utveckling, mötet mellan modern teknik och utomhusundervisning (Linköpings 
universitet, 2022).  

Det här berör det åttonde nationella friluftslivsmålet (Ett rikt friluftsliv i skolan). Många föreningar, 
förskolor och skolor i Härnösands kommun arbetar redan med denna typ av pedagogik, men det 

kräver i sin tur att det fortsatt finns bra och tillgängliga naturområden i närheten av skola, förskola 
och omsorg. Något som är en central del vid framtagande av friluftsprogrammet men även behöver 
beaktas i det fortsatta arbetet med att förverkliga programmets intentioner. I det fortsatta arbetet ska 

föreningar, skolor och förskolor uppmuntras att använda utomhuspedagogik men även inkluderas i 
utvecklingen av tätortsnära friluftsområden. ”Utbildningsstigar” eller särskilda platser för lärande i 

naturmiljöerna kan med fördel utvecklas framöver. 

 

Naturturism 
Att utveckla Härnösands kommun för natur- och kulturturism har många positiva effekter för 
besökare och invånare. Det kan generera fler arbetstillfällen, bättre kommersiell service i hela 

kommunen och en mer levande landsbygd. Att utveckla friluftslivet för besökare är också till fördel 
för lokalinvånarna då det ofta genererar tydliga och tillgängliga naturupplevelser, exempelvis är 
skyltning ofta tydligare till platser som är utvecklade för besökare från andra län och länder. Ett 

levande och attraktivt natur- och kulturlandskap är även en viktig del i att utveckla kommundelarna 
och attrahera nya invånare. Härnösand har tillsammans med resterande kommuner i Höga Kusten 

många besökare, framför allt under sommarhalvåret. Statistiken för gästnätter i Västernorrlands län 
har ökat på senare år, med en kraftig uppgång 2019 med en senare kraftig nedgång 2020, båda som 
kan antas förklaras av effekter från covid-19. År 2021 och 2021 är siffrorna liknande de som var 

innan pandemin (se figur nedan).  

~ 

~ 
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Turismen i Västernorrlands län och Höga Kusten kommunerna baseras till stor del på de 
naturupplevelser som platsen har att erbjuda. Något som ger Härnösand en stor möjlighet för tillväxt 

och näringslivsutveckling. Men även 
ett ansvar, att värna naturen för att 

kunna erbjuda naturupplevelser av 
kvalitet även i framtiden. Därför är 
det av största vikt att turismen 

utvecklas på ett sätt som är hållbart, 
både miljömässigt, socialt och 

ekonomiskt. Särskilt viktigt att 
beakta är att minimera slitage på 
naturmiljöer och begränsa behovet av 

transporter med bil. Det här behöver 
beaktas både av kommersiella aktörer 

som det offentliga. Kommunen har 
vid framtagande av Översiktsplan 
2040, beaktat båda dessa aspekter, 

men det behöver fortsätta genomsyra 
efterföljande planering och 

verksamhet. 

Barriärer för friluftslivet 
Fysiska barriärer för friluftslivet är ofta infrastruktur, bebyggelseexploatering eller annan av 
människan skapad utveckling som kan hindra människor (samt växter och djur) att röra sig fritt i 

naturen. Denna infrastruktur kan det många gånger vara svår att råda bot på då den krävs för att 
upprätthålla andra delar samhällsviktiga delar. Däremot är det av värde att beakta 
tillgänglighetsperspektivet och viktiga stråk för friluftslivet vid framtida utveckling. Det kan handla 

om att skapa passager och länkar med även spara och värna grönstruktur mellan områden för att 
minimera dessa barriärer. I arbetet med friluftsprogrammet har vissa barriärer utpekats särskilt. 

Dessa presenteras nedan:  

 Större vägar exempelvis E4, 90, 331, 718.  

 Järnväg  

 Tättbebyggda miljöer efter exempelvis vattenområden 

 Industri och verksamhetsområden som kan vara svåra att ta sig genom 

Figur 8: Statistik på gästnätter i Västernorrland (Källa: Tillväxtverket, 2022). 

Figur 9: Exempel på större vägar i Härnösands kommun som kan upplevas som barriärer för friluftslivet (källa: NVDB, 2022). 
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Upplevda barriärer kan delvis vara det som presenterades under avsnittet ”Friluftsliv för alla”, 
exempelvis socioekonomiska eller kulturella aspekter. Men även ovana eller rädsla för naturen, eller 

upplevda krav på viss typ av utrustning. Arbetet för friluftsliv i kommunen bör försöka reducera eller 
minska dessa fysiska och upplevda barriärer på olika sätt.  

Korridorer och stråk 
För att skapa fler längre sömlösa upplevelser för friluftslivet, kan korridorer och stråk skapa länkar 

mellan viktiga naturområden. Gröna stråk skapar även spridningskorridorer för djur och växter som 
är särskilt viktigt i våra tätbebyggda miljöer. Längre leder fungerar ofta som länkar för människor 

mellan olika platser och naturmiljöer. Inom tätort kan gång- och cykelbanor eller andra stigar skapa 
dessa korridorer mellan friluftsområden. Att förstärka dessa med skyltning eller grönstruktur 
förtydligar kopplingen. 

Kommunikation och information 
Att kommunicera kring friluftsliv och naturmiljöer är en viktig del av att tillgängliggöra det för fler 
och att skapa attraktivitet. Det här är en del av Härnösands strategi för att nå det första nationella 
friluftsmålet (1. Tillgänglig natur för alla) men berör även det tredje (3. Allemansrätten). Att göra 

naturområden mer lättillgängliga behöver inte alltid betyda skyltning av alla områden även om det 
kommer att föreslås i det här friluftsprogrammet. Kartläggning, planering, information och 

kommunikation av framför allt tätortsnära områden gör mycket för tillgängligheten för ovana 
friluftsutövare.  

Det är värdefullt att verka för att kommunikationen ska ha en rödtråd och tydlig avsändare för att 

skapa transparens och tydlighet. Informationen ska vara väl avvägd för varje enskild plats och 
återges på ett sådant sätt att alla kan ta del av den utifrån sina egna förutsättningar. Naturvårdsverket 

och Riksantikvarieämbetet har tagit fram en handbok för tillgängliga natur- och kulturmiljöer som 
stöd för detta arbete (Naturvårdsverket, 2022).  
 

På kommunens hemsida finns information om friluftslivet under avsnittet ”Kultur & fritid” på sidan 
”Sport, fritid och friluftsliv”. Här finns information om kommunens vandrings- och 

mountainbikeleder, campingar, grillplatser och fiske. Kommunen har även en hemsida som heter 
”Mitt Härnösand” som är mer riktad mot besökare, där många friluftsupplevelser och besöksmål 
samlats under ”Upptäck Härnösand” (Härnösands kommun, 2022).  

Det kan vissa gånger vara svårt att särskilja information om friluftslivet från övrig idrott och motion, 
något som behöver beaktas i det fortsatta arbetet. Det ska vara enkelt att hitta information om och för 

friluftslivet, vilket kommer att kräva åtgärder och samordning av kommunikationen i framtiden. 
Framför allt behöver kartor med kommuninformation gällande friluftslivet hållas uppdaterade och 
lättillgängliga. Det här kan med fördel samordnas med Höga Kusten destinationsutveckling som 

även de kommunicerar kring kommunernas friluftslivsupplevelser och besöksmål (läs mer nedan 
gällande appar).  

Det finns nationella riktlinjer och ramverk för kommunikation och information kring vandringsleder 
(se källhänvisning: ramverk för vandringsleder) samt hur de kan utvecklas, organisation och 
förvaltning. Dessa riktlinjer och ramverk ska användas i Härnösands arbete med kommunikation och 

information gällande kortare och längre vandringsleder. 

Telefonapplikationer (app) 
Härnösands kommun har ingen egen telefonapplikation idag, men är en del av Höga Kustens 
destinationsutvecklings app som heter ”Höga Kusten”. Här presenteras och samlas alla 
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kommunernas friluftsupplevelser och besöksmål. För att informationen ska vara korrekt i appen är 
det av största vikt att kommunen tillhandahåller ny information när åtgärder genomförs lokalt. 

Kommunen ska vara restriktiv med att ta fram fler applikationer då det enbart innebär att 
informationen sprids än mer och blir svårare för användaren att ta del av. Utveckla och förstärk 

befintliga informationskanaler i stället för att ta fram nya om det inte är av särskild vikt. 

Foldrar och informationsmaterial 
Härnösands kommun tar inte fram informationsfoldrar i samma utsträckning idag, då en stor del av 
användarna tar del av sin information digitalt. Foldrar finns framtagna för kommunens respektive 

Naturreservat av Länsstyrelsen vilka kan användas. För kommunens del är det av större vikt att 
samordna och kommunicera kring alla naturmiljöer för friluftslivet, vilket i det fallet kan och bör 
genomföras både i tryckt och digitalt format. 

Övrigt informationsmaterial från myndigheter eller föreningar gällande ex. allemansrätten kan med 
fördel återanvändas i Härnösands kommuns arbete med friluftslivet. Det kan dock behövas ett 

godkännande från den specifika aktören innan om det inte framgår i materialet.  

Skyltning och grafisk profil 
En del av de utvecklingsförslag som kommer att presenteras nedan innefattar att arbeta med 
skyltning av leder, entréer och till områden. Denna skyltning ska gärna hålla samma grafiska profil i 

alla områden för att skapa en igenkänning och trygghet för användarna. Skyltningen för längre leder 
eller områden som knyter samman Härnösand med exempelvis Höga Kusten ska gärna samordnas 
med Höga Kusten Destinationsutveckling och berörda kommuner för att skapa en sömlös upplevelse 

över kommungränserna.  

Entréer 
Härnösands kommun ska fortsätta utveckla tydliga entréer till kommunens tätortsnära 
friluftsområden, en entré kan innefatta en skylt med karta över områdets stigar, grillplatser och andra 

upplevelser. Helt enkelt något som visar på att besökaren har kommit till ett friluftsområde och vad 
som gäller där. Det är vid eller i anslutning till entréerna som exempelvis parkeringar, sophantering, 

busshållplatser eller cykelställ kan utvecklas för att underlätta för fler att ta sig till eller använda 
området utan att för den del behöva göra onödiga ingrepp i naturmiljön.  
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Markägande  
Kommunen är markägare av många av de i friluftsprogrammet tätortsnära friluftsområdena, det här 
innebär ett ansvar men skapar också stora möjligheter för kommunen att utvecklad dessa platser. Där 

kommunen inte är markägare, vilket är de flesta andra områden utpekade i friluftsprogrammet, 
behöver utvecklings- och bevarandearbetet utföras i samverkan med markägaren i fråga. Vid 
utveckling av längre vandringsleder kan det vara särskilt komplicerat då det kan innebära flera 

hundra olika markägare.  

Flersäsongsperspektiv 
Många av Härnösands områden av intresse för friluftslivet får olika funktion och värden under olika 
säsonger. Många friluftsaktiviteter kan genomföras oavsett säsong, men kan komma att ställa högre 

eller andra krav på den som utför aktiviteten. Likväl gäller det tillgängligheten till områden för 
friluftsliv. Platser som kan vara lättillgängliga under barmarkssäsong kan bli mycket mer 

otillgängliga vid vintersäsong, därför är det av vikt att anta ett flersäsongsperspektiv vid planering 
och genomförande av åtgärder för friluftslivet. Särskilda insatser som främjar aktivitet utanför typisk 
friluftssäsong bör främjas.  

Konflikter i användning av friluftsområden 
Friluftsarbetet bör beakta att det kan uppstå och finns konflikter mellan olika friluftslivsintressen 
som använder samma platser/miljöer. Några exempel är skidåkning i anläggningarnas skidspår och 
promenad, cykling och vandring på stigar/leder samt jakt och annat friluftsliv. En mångfald av 

friluftslivsaktiviteter ska dock fortsatt uppmuntras och allemansrätten värnas. Däremot kan 
information kring områdets användning skapa en förståelse för andra friluftsutövare, exempelvis 

skylta leder för mountainbike kan ge en medvetenhet till de som vandrar att där kan det även komma 
cyklister.  
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DEL 3 - Utvecklingsförslag 

I det här avsnittet presenteras friluftsprogrammets utvecklingsförslag, det vill säga hur och var i 
Härnösands kommun som insatser ska genomföras för friluftslivet framöver. Förslaget är indelat i 10 

kategorier hämtade från Naturvårdsverkets modell. Kategorierna har alla har en beskrivning och en 
riktlinje för utveckling, men även en koppling mot översiktsplanens riktlinjer.  

 
Kategorier:  

- Bostadsnära lek- och rekreationsområden 

- Tätortsnära friluftsområden 
- Tätortsnära natur 

- Grönstråk/-korridor 
- Friluftsområden med anläggningar 
- Friluftsområden utan anläggningar 

- Långa leder 
- Stränder och vattenområden 

- Jordbruks- och skogslandskap 
- Särskilda kvalitetsområden 

 

Riktlinjen är en standard som ska beaktas oavsett geografiskt område. Riktlinjen är framtagen utifrån 
insamlade underlag såsom dialoger och inventeringar i projektet med friluftsprogrammet. I övriga 

fall ska alltid platsens karaktär och dess användare kunna vara med och styra utvecklingen. 
Riktlinjerna innebär inte alltid utveckling, utan kan vara generella beskrivningar av 
områdets/kategorins värden för friluftslivet i Härnösand. I nästa del presenteras kategorierna med 

platsspecifika indelningar och utvecklingsförslag där det finns några framtagna. Där det inte finns 
några av programmet utpekade utvecklingsförslag finns det alltid möjlighet att kolla Bilaga 1 för 

utveckling.   
 

Figur 10: totalkarta för friluftsprogrammet. 
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Bostadsnära lek- och rekreationsområden 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Bostadsnära 

lek- och 

rekreations-

områden 

Den bostadsnära naturen spelar en 

central roll för folkhälsa, integration 

och biologisk mångfald. Det är på 

dessa platser i vår kommun där alla 

kan ta sig ut och som är många barns 

första möte med naturen på egen 

hand. Det kan vara en parkmiljö, 

likväl som en skogsdunge, en 

skolskog eller en naturlekplats. 

Grönstrukturen ska 

prioriteras lika högt 

som 

bebyggelsestrukturen 

för att skapa attraktiva 

livsmiljöer. 

Sammanhängande 

grönstråk ska utvecklas 

för att skapa 

förutsättningar för god 

folkhälsa och biologisk 

mångfald.  

Kring skola, förskola och 

äldreomsorg är parker, grönytor 

och skogsdungar särskilt viktiga 

för att kunna uppleva natur i sin 

vardag. Dessa områden och övrig 

bostadsnära natur ska ses som ett 

värdefullt komplement till den 

byggda miljön. 

 

 

Inom Härnösands tätort och kommundelscentrum finns många värdefulla bostadsnära lek- och 

rekreationsområden. Enskilda områden pekas inte ut av friluftsprogrammet, delvis för att det skulle 
innefatta flera hundra områden och delvis för att det inte finns nog med kunskap för att peka ut dessa 
områden idag. Bostadsnära natur kan nämligen innefatta ett mindre naturområde, likväl som en 

parkmiljö eller en dunge bestående av tre träd och en sten. Bostadsnära lek- och rekreationsområden 
har ett högt om än många gånger ett osynligt värde. Det är i dessa små naturmiljöer som barn, äldre 
och individer med exempelvis funktionshinder kan få en egen naturupplevelse, då det inte kräver 

förflyttning till ett friluftsområde. Kring skola, förskola och äldreomsorg är parker, grönytor och 
skogsdungar särskilt viktiga för att kunna uppleva natur i sin vardag. Dessa områden och övrig 

bostadsnära natur ska ses som ett värdefullt komplement till den byggda miljön. 
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Tätortsnära friluftsområden 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Tätortsnära 

friluftsområden 

Större naturområden, ca 1–3 

km2, iordningställda för 

friluftsliv på gång- och 

cykelavstånd från tätorten, 

dvs. högst 1 km. 

Tätortsnära friluftsområden 

är den vardagsnära naturen 

som omsluter tätortens 

bebyggelse. Dessa områden 

har höga sociala värden och 

är många individers första 

möte med naturen. 

Den vardagsnära naturen i 

Härnösand är särskilt 

värdefull och viktig att värna 

då den är tillgängliga för 

många målgrupper. Många 

av dessa är friluftsområden 

som ska utvecklas med 

faciliteter som ex. skyltning, 

bänkar och vindskydd. 

Skogsbruk ska utföras 

varsamt och 

bebyggelseutveckling ska 

inte förekomma om det inte 

är för allmänhetens 

tillgänglighet. 

De tätortsnära friluftsområdena 

ska fungera för organiserat 

friluftsliv genom att tillgänglig- 

och tydliggöras för fler. De ska ha 

tydliga entréer med dass och 

avfallshantering, skyltade större 

leder och stigar, spänger och 

tillgänglighetsåtgärder där det 

finns möjlighet och behov. Övriga 

faciliteter såsom vindskydd, 

grillplatser och utsiktspunkter 

ska utvecklas på strategiska 

platser i området.  

Fälleberget 

Fälleberget är tätortsnära friluftsområde cirka fem kilometer söder om Härnösand, med höga sociala 
och naturvärden. Här finns flera vandringsleder och friluftsfrämjandets stuga (Fällestugan) samt 

Värptjärn som erbjuder put and take fiske med inplanterad fisk och tillgänglighetsanpassad brygga. 
Naturen karaktäriseras av hällmarker omväxlande med myrar och småtjärnar. Längs lederna finns 
flera fågelspelsplatser. Myrmarkerna framför allt Degermyran i friluftsområdet är populära för 
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skidåkning på vintern, tillsammans med de mer lättillgängliga lederna till Fällestugan. MTB cykling, 
klättring och orientering är även förutom vandring och fiske populärt i friluftsområdet. 

 

Gådeåberget  

Gådeåberget är ett tätortsnära friluftsområde med höga natur- och sociala värden. Området har flera 
välanvända stigar och är populärt för vandring, cykling och ridning för boende i närområdet. 

Sölabergets topp är svårtillgänglig men har en fantastisk utsikt över Nässjön, den mer lättillgängliga 
Tjusarklinten finns i anslutning till Gådeåberget och erbjuder även den fin utsikt och evenemang vid 

bland annat valborgsmässoafton. På Gådeåberget finns naturreservatet Gådeåbergsbrännan som blev 
reservat efter en längre skogsbrand 2006, som skapade livsmiljöer för en mångfald av vedinsekter 
och fåglar. Från denna del av Gådeåberget finns en fin utsikt över Härnösands stad.  

Området har idag vältrampade stigar och egengjorda grillplatser men har stor utvecklingspotential i 
att tillgängliggöras för fler. Inkomna synpunkter förmedlar att områdets stigar behöver skyltas upp 

och att detta område är särskilt bra att utveckla för MTB-cykling. Området behöver inte fler stigar 
anser de svarande och förmedlar att det är viktigt att naturupplevelsen bevaras vid utveckling. 

Utveckling: Området har nyligen fått ny skyltning i linje med grafisk profil på de större stigarna, 
däremot hade områdets alla entréer och vägvisning kunna förstärkas med tydligare skyltning för 

att underlätta för besökare som inte varit i området innan. Kompletterande skyltning för MTB kan 
utvecklas. Fällestugan och området runt om föreslås restaureras. Stugans utsikt hade kunnat 
förbättras genom försiktig avverkning av enstaka träd om det är något som friluftsfrämjandet 

hade sett hade gynnat upplevelsevärdet. Leden mot Svartvik kan förlängas för att passera 
Vittjärnen och Knivsjön och förlängning mot Knivsjömalen på befintliga stigar och vägar.  

Ta hänsyn till:  

Fornlämningar och andra kulturvärden (f.d visten) i området framför allt kring Slätberget. 
Marken för det tätortsnära friluftsområdet ägs inte av kommunen vilket innebar att utveckling 

måste ske i samverkan med markägaren.  
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Områdets naturvärden lyfts av svarande vid enkäten som höga på grund av skogens höga ålder, vilket 
behöver beaktas: ”Området har höga naturvärden genom att den skog som finns är olikåldrig, 

innehåller en stor mängd död ved vilket gör att skogen har ett antal rödlistade arter. Skogen är 
också en av få skogar som finns i kommunal regi som är över 100 år, denna skog ligger mellan 0–

250 år och kan bitvis klassas som en tall-nyckelbiotop med tall-överståndare på 250–300 år. 
Området klassas som en tätortsnära skog och är speciell och mkt intressant ur friluftslivsaspekten 
pga. detta. Den bör inte skötas på grund av att då förlorar den sina biologiska värden!” 

Lövudden/Sparrudden/Gådeå 

 

Ett populärt promenad- och rekreationsstråk som har varit ett kommunalt naturvårdsprojekt på grund 
av ett rikt fågel-, djur- och växtliv. Området följer kustlinjen vid Lövudden, Sparrudden och sedan 

upp efter Gådeån. Området innefattar den populära Gådeåleden (5,5km) som är skyltad och har 
grillplatser, vindskydd, bänkar och andra upplevelser såsom exempelvis historiska platser, utsiktstorn 
och fjärilsäng.  

Utveckling: Området ska i enlighet med riktlinjer för tätortsnära friluftsområden utvecklas med 

skyltade entréer i strategiska lägen. Områdets stigar ska skyltas i enlighet med kommunens 
grafiska profil. Stigar lämpade för MTB kan med fördel inkluderas och kommuniceras. Platser 
med bra utsikter kan vara lämpliga för utveckling av grillplatser, bänkar och vindskydd. 

Egengjorda grillplatser kan där det är lämpligt med byggas om för att bli mer beständiga. 
Gådeåbrännan och Gådeåbergets skogsområden som har höga naturvärden kan kommuniceras 

som en del av friluftsupplevelsen, exempelvis som en ”Utbildningsstig” eller annan skyltad 
information för barn och vuxen. 

Ta hänsyn till: Då naturen på Gådeåberget har höga värden och är av hög ålder behöver den 

värnas. Naturvården i det här området behöver samspela med friluftslivet, exempelvis genom att 
inte dra upp nya stigar eller ”sköta om den” utanför stigområdet. Kommunen äger idag delar av 

området, utveckling av stigar på andra delar kräver dialog med markägaren. 

Utveckling: Då området nyligen genomgått utveckling i linje med riktlinjerna för 
friluftsprogrammet, föreslås inga åtgärder i området mer än att upprätthålla befintlig standard. 

Ta hänsyn till: Området är även en del av riksintresse för naturvård Gådeån.  

 

Ytterfalle 
• Norr F, //ov1ken 
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Bondsjöområdet 

Ett populärt och tillgängligt rekreationsområde som även innefattar den kommunala 
idrottsanläggningen Bondsjö IP som har motions- och skidspår av olika längd och omfattning samt 

lokaler med b.la. omklädningsrum. Här finns Godstjärn som är ett kommunalt naturvårdsprojekt på 
grund av rikt fågel- och växtliv, som på senare år tillgängliggjorts med en anpassad promenadslinga, 
bänkar och grillplatser. Området innefattar även pulkabackar med tillhörande vindskydd och 

grillplatser, men även ett större naturområde med längre motionsspår och orörd natur. Områdets 
naturvärden lyfts av svarande vid enkäten som höga på grund av skogens höga ålder, vilket behöver 

beaktas:”Området har höga naturvärden genom att den skog som finns är olikåldrig, innehåller en 
stor mängd död ved vilket gör att skogen har ett antal rödlistade arter. Skogen är också en av få 
skogar som finns i kommunal regi som är över 100 år, denna skog ligger mellan 90–150 år och kan 

bitvis klassas som en barrblandskog där tallöverståndare är över 150 år. Området ligger mitt i och 
runt Bondsjö IP:s motionsspår vilket gör denna skog speciell och mkt intressant ur 

friluftslivsaspekten. Den bör inte skötas på grund av att då förlorar den sina biologiska värden!” 

 

Utveckling: Då området nyligen genomgått utveckling i linje med riktlinjerna för 
friluftsprogrammet och är ett av de mer utvecklade områdena i kommunen, föreslås inga åtgärder 

i området mer än att upprätthålla befintlig standard. De höga naturvärdena kan dock med fördel 
kommuniceras bättre som en del av friluftsupplevelsen. 

Ta hänsyn till:  

Naturvården i det här området behöver samspela med friluftslivet, exempelvis genom att inte dra 
upp nya stigar eller ”sköta om den” utanför stigområdet. Kommunen äger idag delar av området, 

utveckling av stigar på andra delar kräver dialog med markägaren. 
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Murberget 

Murberget är ett populärt rekreationsområde för sitt omland och utpekas som värdefullt och 
lättillgängligt oavsett ålder och årstid. Skolor, förskolor och museiverksamhet använder naturen som 

en del av sin verksamhet vilket ger den ett högt socialt värde. Ängets förskola har b.la byggt både 
vindskydd och grillplats på Tjärnberget. På murbergstoppen finns en gammal utsiktsplats som nu har 
vuxit igen, med grillplats och bänkar i dåligt skick. Naturmiljön har flera kulturhistoriskt viktiga 

områden med fornlämningar. I anslutning till Västernorrlands museum finns befintlig historisk 
information i form av b.la. skyltning men innefattar enbart museets område och många av dem är i 

dåligt skick. I övrigt består naturmiljön av ett virrvarr av stigar som kan vara svåra att hitta på om 
man inte har varit där innan, enligt inventeringen.  

 

Utveckling: Området ska i enlighet med riktlinjer för tätortsnära friluftsområden utvecklas med 

skyltade entréer i strategiska lägen. Områdets stigar ska skyltas i enlighet med kommunens 
grafiska profil och inaktuell skyltning tas ned. Lämplig placering av grillplatser, bänkar och 

vindskydd ska utvecklas, särskilt utpekad för detta är Murbergstoppen. Murbergstoppen kan även 
röjas för att återfå den tidigare utpekade utsiktsplatsen. Ängets egengjorda grillplats och 
vindskydd kan utvecklas om förskolan har ett intresse av det. Särskilt lättillgängliga stigar kan 

med fördel anpassas med tillgänglighetsåtgärder för att möjliggöra naturmiljön för fler 
målgrupper. Utbildningsstigarna behöver restaureras, tas bort och eller nya utvecklas i samverkan 

med museet för att miljön ska uppfattas som sammanhållen helhet.  

Ta hänsyn till:  
Kulturhistoriska värden i form av fornlämningar. Kommunen äger idag delar av området, 

utveckling av andra delar kräver dialog med markägaren. 
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Sälsten 

Sälsten är en sträcka efter kusten som är populär för rekreation såsom promenader och cykling, 

området Sälsten innefattar i första hand området kring Sälstensbodarna ut till Lövhällan. Det här 
området är iordninggjort med tillgänglighetsanpassningsåtgärder, grillplatser, ved, soptunnor, 
vindskydd och information kring kulturhistoriska värden. Området är populärt och enkelt att ta sig 

till för de flesta då det är tätortsnära men även har en parkeringsyta. Vid Sälsten passerar ”Härnön 
runt” en populär cykelslinga för MTB, sträckan föreslås skyltas, men då stora delar passerar på 

militärt område behöver det genomföras i dialog med Försvarsmakten. 

Högslätten 

 

Högslätten är likväl som Bondsjön ett tätortsnära friluftsområde kombinerat med en idrottsplats. Här 
finns ett skogsområde med både elljusspår och utomhusgym. Skogen är populär för vardagsnära 
rekreation men även som utbildningsmiljö för bland annat scouterna. Under 2021 genomfördes 

åtgärder i naturmiljön såsom grillplatser, spänger och bihotell med informationsskyltar (en del i 

Utveckling: Då området nyligen genomgått utveckling i linje med riktlinjerna för 

friluftsprogrammet och är ett av de mer utvecklade områdena i kommunen, föreslås inga åtgärder 
i dagsläget mer än att upprätthålla befintlig standard. Om insatser ska genomföras kring Sälsten 
kan det vara någon av förslagen från genomförd dialog (se Bilaga 1). 

Ta hänsyn till:  
Åtgärder kring Sälsten behöver genomföras i dialog med Försvarsmakten.  
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arbetet med Härnöleden). Högslättens naturmiljö angränsar även till Myrans flygfält där många 
rastar sina hundar samt den populära ”Bingorundan” som är en motionsslinga på Försvarsmaktens 

vägar runt Högslätten. Det här området är i behov av en vinterled då det är en intressekonflikt i att 
många vill gå i skogen vintertid, men det bara finns skidspår. 

Kapellsberg 

Kapellsberg är ett relativt outvecklat tätortsnära friluftsområde med höga sociala värden. Naturmiljön 
sitter ihop med Kapellsbergs pulkabacke som har en grillplats och vindskydd, utöver det finns 

vindskydd som förskolan har byggt. Det finns ett välanvänt stigsystem och en inofficiell grillplats på 
bland annat klipphällen med utsikt över södra sundet. Naturmiljön är lättillgänglig och används av 
många privatpersoner och verksamheter som exempelvis ridskolan. Det här området är i behov av en 

vinterled då många vill gå i skogen vintertid. 

 

Utveckling: Då området nyligen genomgått utveckling i linje med riktlinjerna för 

friluftsprogrammet och är ett av de mer utvecklade områdena i kommunen, föreslås inga åtgärder 
i dagsläget mer än att upprätthålla befintlig standard.  

Ta hänsyn till:  
Åtgärder kring Högslättens naturmiljöer kan behöva samrådas med Försvarsmakten. Stora delar 
av området är kommunalägdmark resterande delar måste utvecklas tillsammans med markägaren.  

 

Utveckling: Området ska i enlighet med riktlinjer för tätortsnära friluftsområden utvecklas med 

skyltade entréer i strategiska lägen. Områdets stigar ska skyltas i enlighet med kommunens 
grafiska profil och lämplig placering av grillplatser, bänkar och vindskydd ska utvecklas.  Särskilt 

utpekad för detta är klipphällen med utsikt mot södra sundet. Förskolans egengjorda grillplats och 
vindskydd kan utvecklas om förskolan har ett intresse av det. Förslag från dialogen innefattar 
även att röja nedfallna träd över vissa stigar, placera ut bänkar samt att förbättra den stig som går 

från Eriksdal till Gånsviksdalen. 
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Vårdkasen  

En av kommunens större och mer etablerade tätortsnära friluftsområden, här samlas flera frilufts-, 
idrotts- och föreningsliv. Ett utdrag på de aktiviteter som friluftsområdet används till är alpin- och 

längdskidåkning, orientering, löpning, bågskytte, MTB-cykling. ”Härnö trail” (stor 
traillöpningstävling) genomförs med start och mål på Vårdkasen varje år. Bansträckningen mot 
Smitingens havsbad är populär för invånare och besökare även under andra tider på året. Då det är 

mycket olika tävlingar inom friluftsområdet är det av särskild vikt att skyltning, information och 
helhetsupplevelsen av platsen tilltalar besökare. Från Vårdkasberget finns det en stark relation till 

Smitingens naturreservat, delvis på grund av de höga natur- och upplevelsevärden som finns i 
området men även på grund av Härnö trails leder som kopplar ihop de två områdena. Denna relation 
och koppling kan med fördel vidareutvecklas på sikt.  

 

Utveckling: Området utvecklas kontinuerligt med insatser i linje med friluftsprogrammets 
riktlinje för tätortsnära friluftsområde. Det finns dock ett behov av att samla och förtydliga 

insatserna för att bidra till den samlade upplevelsen av vårdkasen. Det finns ett behov av att 
särskilt anta ett besökarperspektiv vid utvecklingen av Vårdkasen, då den ofta har besökare som 

inte är bosatta i kommunen. På Vårdkasens topp finns idag flertalet byggnader men ingen öppen 

för allmänheten det här kan med fördel utvecklas.  
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Lövvik/Saltvik 

 

Är ett mindre område efter kusten vid Älandsfjärden som består av kommunalägd mark, området har 
flera stigar samt en udde som sträcker sig ut i vattnet där det finns egenbyggd grillplats och bänk. 

Området är utifrån dialoger populärt promenadstråk för boende i närområdet och den enda platsen 
med möjlighet till vattenkontakt för allmänheten. 

 

Utveckling: Det här området kan utvecklas för att bli ett mer tillgängligt rekreationsområde med 
skyltning, bänkar, bad och grillplatser. Särskilt viktigt vid utveckling av en längre led på 
järnvägsspåret som passerar genom detta område.  

Ta hänsyn till: Området har lämningar med fundament, något som kan innebära att det finns 
förorenad mark och/eller en kulturhistoria som kan lyftas fram. Likväl är det lämningar från 

industrin i vattenområdet vilket gör det svårt att nyttja vattnet idag.   

3 

Saltvtken 



 

 

40 

 

Älandsbro 

 

Älandsbro har ett kombinerat tätortsnära frilufts- och idrottsområde idag, med fotbollsplan och 
motionsspår. Området är inte det mest besökta när det gäller friluftsliv, utan då letar sig de boende 

ofta till andra platser i närområdet såsom kuststräckan, sjöarna inåt eller något närliggande berg 
(dessa finns utpekade under andra kategorier, ex. friluftsområden med anläggningar). Vid dialogen 

lyftes även el-ledningsgatan som populär för rekreation och promenader. Trots detta finns det ett 
behov av att bibehålla lättillgängliga områden för motion och rekreation och att insatser kring detta 
område kan göra det mer använt framöver. 

 

Utveckling: Området utvecklas med insatser i linje med friluftsprogrammets riktlinje för 
tätortsnära friluftsområde. 

Ta hänsyn till: Området innefattar enbart en liten del kommunalägdmark vilket innebär att 

resterande behöver utvecklas med markägaren. 

i 
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Hälledal/Ramvik 

 

Västansjöberget är en naturmiljö och kombinerad idrottsanläggning i Hälledal/Ramvik. Här finns 
olika motionsspår med elljus. Naturmiljön är tätortsnära och i anslutning till skolan i kommundelen 

vilket innebär att den har särskilt höga sociala värden.  

 

Viksjö 
 I anslutning till Viksjö kommundelscentrum återfinns en mindre 

naturmiljö med motionsspår som sköts av en lokal förening. Området 
är kanske inte det mest besökta när det gäller friluftsliv, utan då letar 

sig de boende ofta till andra platser i närområdet som exempelvis 
Västanå, badplatsen vid Viksjön, Hippaberget med flera. Däremot 
spelar den tätortsnära friluftsområdet en viktig roll ur ett 

tillgänglighetsperspektiv och ska därför värnas. 

 

 

 

 

Utveckling: Området kan utvecklas med insatser i linje med friluftsprogrammets riktlinje för 
tätortsnära friluftsområde. 

Ta hänsyn till: Området innefattar enbart en liten del kommunalägdmark vilket innebär att 
resterande behöver utvecklas med markägaren. 

 

Utveckling: Området kan utvecklas med insatser i linje med 
friluftsprogrammets riktlinje för tätortsnära friluftsområde. 
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Tätortsnära natur 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Tätortsnära 

natur 

Natur- och 

skogsområden inom 3 

km från bebyggelse. 

Den tätortsnära naturen 

är ofta i anslutning till 

bebyggelse eller 

tätortsnära 

friluftsområden men 

behöver inte vara 

iordningställda för 

friluftsliv. 

Naturområden till stor del i 

anslutning till kusten eller tätorter 

vilket gör dem särskilt värdefulla för 

sin närmiljö. 

Områdena är av vikt för friluftsliv, 

djur och växtliv. Enstaka bebyggelse 

kan förekomma i dessa områden i 

anslutning till befintlig bebyggelse. 

Höga naturvärden och utökat 

strandskydd gäller för många av 

dessa områden. 

Den tätortsnära naturen är 

lättillgänglig och nära för boende 

i tätorten, men har inte krav att 

utvecklas för organiserat 

friluftsliv utan ska enbart värnas 

för att kunna fortsätta erbjuda 

natur- och friluftsupplevelser. 

Områdena kan innefatta stigar 

och leder som har skyltning.  

 

Den tätortsnära naturen innefattar stora områden som är av intresse för friluftsliv och rekreation, men 
inte har organiserat friluftsliv i samma utsträckning. Tätortsnära natur är ofta i anslutning till ett 

tätortsnära friluftsområde eller är större naturområden mellan olika målpunkter för friluftslivet. I 
dessa områden finns det mycket stigar, längre vandringsleder, utsiktsberg, eller andra besöksmål av 
intresse för friluftslivet. De används ofta för vandring, löpning, klättring eller ridning och är en viktig 

del i invånarnas vardag om än att de befinner sig längre bort från den bebyggda miljön. 
Kartläggningen är på en övergripande nivå och kan innefatta enstaka bebyggelse. 

 

 

Utveckling: Enskilda utvecklingsinsatser kan genomföras för friluftslivet i dessa områden, men 
då i samråd med markägaren. Förslag från dialogerna är i första hand att skapa och förstärka 

längre leder och peka ut intressanta målpunkter där det är möjligt i dessa områden.  
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Friluftsområden med anläggningar 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Friluftsområden 

med 

anläggningar 

Områden eller berg med 

leder som är av värde för 

friluftslivet, kan ha enklare 

faciliteter såsom stugor, 

grillplatser och skyltning ofta 

sköts dessa av ideella 

föreningar.  

Finns ingen Områden eller berg med leder som är av värde 

för friluftslivet, kan ha enklare anläggningar 

såsom stugor, grillplatser och skyltning ofta 

sköts dessa av privata aktörer eller föreningar. 

Dessa områden ska ges möjlighet att utvecklas 

utifrån platsens behov, med ex faciliteter för 

friluftslivet.  

Skarpudden 

 

Skarpudden i Barsviken är ett populärt frilufts- och rekreationsområde vid kusten i Häggdångers 

kommundel. Platsen har höga natur- och kulturvärden genom klapperstensfält, raukformationer, 
sjöbodar och kapell. Ut mot Skarpudden finns en stig som upprätthålls av föreningslivet. I området 
kring stigen finns både vindskydd och grillplatser. Det finns en bit kommunalägd mark som kan 

användas för att göra åtgärder för exempelvis friluftslivet. 

 

Utveckling: Skarpuddens stigar kan knytas ihop med stigarna vid Lerviksudden för att förlänga 
naturupplevelsen. Kultur- och naturmiljövärdena kan med fördel kommuniceras än tydligare 
genom att delar av befintliga stigar eller områdets entré får informationsskyltar. 

Ta hänsyn till: Området innefattar enbart en liten del kommunalägd mark vilket innebär att 

resterande behöver utvecklas med markägaren. 

rget 

SJ n 

18 

en 

Surhal bukt n 

a//Bn 



 

 

44 

 

Storholmen/Alderskär 

 

Storholmen/Alderskär är Härnöns södra Udde och har höga naturvärden. Det är idag otillgängligt då 
det inte finns väg till eller möjlighet till parkering inom området. Däremot är platsen utpekad som 
viktig landstigningsplats för havskajakturer och har stora upplevelsevärden.  

Vägnön 

 

Ta hänsyn till: Området består av privatägd i stora delar vilket innebär att utveckling för 

friluftsliv behöver ske i samråd med markägare.  

 

Sk rs 11( klippet 

rn 

trom l<a r 

. ' 
Röu d • 



 

 

45 

 

Vägnön är en naturmiljö med höga kulturmiljövärden, platsen är även av riksintresse för kulturmiljö 
då den är en värdefull fornlämningsmiljö. Naturområdet är i anslutning till fritidshusbebyggelse, 

kommunens golfbana och Lustholmens gästhamn. Strandlinjen är avskild och en bra plats för 
landstigning med havskajak. 

Uvberget 

 

Uvberget är ett populärt besöksmål för en enklare friluftsupplevelse, stigen upp på berget är kort men 
lutningen kan vara bitvis brant. På toppen finns en öppen stuga som tillhandahålles av en förening 

och en bra utsikt över Härnösand.  

 

 

Utveckling: Området kan utvecklas med vandringled eller utbildningsstigar för besökare till 

lustholmen och golfbanan. Grillplatser och vindskydd kan med fördel utvecklas i närheten av 
kustlinjen för att skapa ett besöksmål med utsikt mot stan.  

Ta hänsyn till: Området består av privatägd mark vilket innebär att utveckling för friluftsliv 
behöver ske i samråd med markägare.  

 

Utveckling: Området kan kompletteras med skyltning till toppen och vart parkering är bäst 
lämpad om det är något som markägarna ser ett behov eller vilja att utveckla.  

Ta hänsyn till: Området består av privatägdmark och sköts av en förening vilket innebär att 
utveckling för friluftslivet behöver ske i samråd med båda parter.  
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Åm/Furuhult/Skälansjön 

 

Kring Åberget och Furuhult finns flera gamla Fäbodvallar som har ett kulturhistoriskt värde, det 
finns enligt dialogerna bitar av en fäbodled som kan utvecklas som en avstickare från den längre 

leden mot Höga Kusten. Vid Skälansjön har skoterklubben sin stuga och skoterleder från Åm som 
även kan användas för skidåkning under vinterhalvåret.  

Vålön 

 

Utveckling: Förslag finns på en förbättrad vandringsled som kan gå mellan de olika 

fäbodmiljöerna och knyta an framtida förlängning på Höga Kusten-leden. 

Ta hänsyn till: Området består av privatägdmark vilket innebär att utveckling för friluftsliv 

behöver ske i samråd med markägare.  

 

297 

Kragomsbodama A}der 1obcrgel 

Båtdalsberge 



 

 

47 

 

Vålön är ett mer svårtillgängligt friluftsområde då det kräver båttransport, men väl där är det en egen 
skyddad ö med brygga, naturstig, vindskydd och grillplatser. Under sommarhalvåret är ön populär 

för båtburna besökare och invånare. Här finns både naturvärden och kulturvärden att ta del av.  

Hultomsberget 
På Hultomsberget kan den besökande 
få liknande storslagna utsikt över Höga 

kusten som från Skuleberget fast från 
motsatt håll. På toppen av berget finns 

en en stuga som sköts av en förening. 
Stigen upp är medellång, har skyltar 
med vissa mellanrum och trappor där 

det blir för brant.  

 

Havsto 
Kring Havsto finns fin natur, med 
klipphällar ned i vattnet för enklare 

friluftsupplevelser. Då det är ett militärt 
område med gamla bunkrar och lämningar 

bör friluftsliv ske med varsamhet här.  

Utveckling: Föreningen som sköter Vålön beskriver att stormar de senaste åren har gjort delar av 
ön oframkomlig, att rensa upp området och lyfta fram kulturarvet är förslag på utveckling.  

Ta hänsyn till: Utveckling ska ske i samverkan med föreningen som är ansvarig över ön samt 

markägaren.  

 

Utveckling: Det enda som kan tänkas 

utvecklas är en tydligare skyltning 
vid entrén, upp till toppen och vid 

platsen för parkering om det är något 
som markägarna ser ett behov eller 
vilja att utveckla.  

Ta hänsyn till: Området består av 
privatägd mark och sköts av en 

förening vilket innebär att utveckling 
för friluftslivet behöver ske i samråd 
med båda parter.  

 

Ta hänsyn till: Området kan vara 
farligt där militären har haft sin 
verksamhet, men utöver det finns fina 

naturmiljöer och militära vägar för 
rekreation.  
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Västanå 

 

Västanåområdet är populärt som besöksmål med sin natur- och kulturhistoriska miljö vid 
Västanåfallet. Närheten till Mjällådalens naturreservat ger mervärden för att vidareutveckla fler 

miljöer för friluftsliv i området.  

Hippaberget 

 

Utgår från Viksjön med en omarkerad stig upp på toppen. 

Här finns en raststuga och ett utkikstorn. På vintern finns 
en skoterled som också kan användas för snöskor och 
turskidor. En dialogsynpunkt var att avverkningar har gjort 

toppen på berget svåråtkomlig.  

 

Utveckling: Rusta och skylta upp 
leden och stugan om föreningen har 

ett intresse av det.  

Ltnnaberget 

T ppala 

Pote 
Nasberget 

Gål1 

1dhöjden 

L____I ____JI 
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Friluftsområden utan anläggningar 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Friluftsområden 

utan 

anläggningar 

Stora områden som präglas 

av natur, tystnad, vildmark 

och ödslighet. 

Finns ingen Stora områden som präglas av natur, tystnad, 

vildmark och ödslighet av värde för 

friluftslivet. Här ska ostörda naturupplevelsen 

värnas och ingrepp i naturmiljöerna 

minimeras.  

Härnösands vildmarksområden återfinns i kommunens inre delar, dessa beskrivs som otillgängliga 
men med stora värden för friluftslivet. Fiske, jakt och tysta ostörda naturupplevelser går att finna på 

dessa platser. De stora myrmarkerna och sjöarna som i viss usträckning delas med Timrå kommun 
(ex. Eksjön – Laxsjön – Lalamptjärn – Pörjalamptjärn – Kämelänstjärn) används för skidåkning, 
fiske och friluftsupplevelser under hela året. Bland de många bergen kring Björnlandshöjden hittas 

Härnösands högsta topp och flera naturreservat. I stora delar av området finns nu vindkraftsparker 
vilket har tagit bort en del av den tysta upplevelsen. Men det går fortfarande att få storskaliga och 

ödsliga naturupplevelser här.  

Friluftsprogrammet föreslår ingen utveckling här då platsens identitet och värden ska värnas. 
Däremot finns det på förslag att genomföra längre vandringar mellan de olika naturreservaten i 

området som i sin tur kan utvecklas till en led om det finns ett intresse från ex. friluftsföreningar och 
markägare. 

 

Långa leder 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Långa leder Långa leder för 

vandring, cykling, 

paddling eller ridning. 

Längre vandringsleder 

ska utvecklas för 

besökare och invånare. I 

anslutning till lederna 

ska service, faciliteter 

och besöksmål ges 

företräde att utvecklas. 

Längre leder för vandring, cykling och 

skidor ska utvecklas med ett 

besöksnäringsperspektiv och möjliggöra 

kringetableringar av värde för 

friluftslivet. Då de bör knytas samman 

med andra leder över kommungränser 

bör skyltning, grafisk profil och 

kommunikation samordnas regionalt.  
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Längre leder är uppskattade inslag i friluftslivet både för besökare och invånare. Att det finns tydligt 
uppmärkta längre leder som är kända av många är ett bra sätt att motivera fler att våga sig ut på 

längre eller kortare vandringar utifrån egen förmåga. Härnösands kommun har redan idag flera 
längre leder som kan delas upp i etapper eller upplevas i sin helhet. Vandringsleder får gärna passera 

besöksmål som bergstoppar, kulturhistoriska platser eller särskilt värdefull natur för att kännas 
intressanta och varierande.  

Vid dialogen (2019) uttryckte en av kommunens friluftsföreningar att: ”Djupa skogar är det nya 

fjället för långvandrarna”.  

 

 

I Härnösand finns alla möjligheter till längre leder som tar vandraren genom många landskapstyper, 
sevärdheter och kulturmiljöer. Dessa kan utvecklas genom enbart strategiska länkar (läs mer under 

korridorer och stråk) mellan friluftsområden och befintliga ledsystem eller genom att nya längre 
leder bildas. Vana friluftsutövare kan med lätthet hitta längre stråk själv men för att fler ska våga sig 

ut krävs information, skyltning och intressanta besöksmål på vägen. Längre leder som är populära 
idag är Härnöleden och Härnö trail.  

Det finns nationella riktlinjer och ramverk för kommunikation och information kring vandringsleder 

(se källhänvisning: ramverk för vandringsleder), dessa riktlinjer och ramverk bör användas i det 
lokala arbetet med kommunikation och information gällande friluftslivet. 

Utveckling: I översiktsplanen utpekas en förlängning på Höga Kusten-leden som ett förslag på 
längre vandringsled på befintlig banvall Härnösands C – Högakustenbron. Janne Vängmanleden 

är en äldre vandringsled som idag är i dåligt skick, leden bör rustas upp helt eller delvis om det 
finns ett intresse hos markägarna efter leden. Förslag från dialogerna är en längre led som går via 

Fällebergets friluftsområde som en förlängning Svartvik mot Åvikebruk samt vidare och knytes 
ihop med Timrås ”kustled”.  

Ta hänsyn till: Det är ofta många olika markägare efter en sträcka för en längre led, det behöver 

beaktas och samordnas vid utveckling av nya leder.  

,tJ LungO 
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Stränder och vattenområden 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Stränder och 

vattenområden 

Stränder och 

vattenområden är av stort 

värde för friluftslivet i 

kommunen. Sjöar, kuster, 

vattendrag och våtmarker 

används av många för 

surfing, skidor, skridskor, 

fiske, kajak/båtturer och 

bad av olika slag. 

Strandområden är särskilt 

populära för etablering av 

grillplatser och andra 

faciliteter men har även 

höga naturvärden som 

behöver värnas. 

Finns ingen Stränder och vattenområden är av stort värde 

för friluftslivet i kommunen. Vid sjöar, kust, 

vattendrag och våtmarker ska friluftslivets 

behov likväl som naturvårdens behov beaktas. 

Faciliteter såsom grillplatser, vindskydd, 

landstigning och skyltning ska uppmuntras på 

strategiska platser efter stränderna och andra 

lämnas orörda.  

 

 

Stränder och vattenområden är av stort värde för friluftslivet i kommunen. Sjöar, kuster, vattendrag 

och våtmarker används av många för surfing, skidor, skridskor, fiske, kajak/båtturer och bad av olika 
slag. Strandområden är särskilt populära för etablering av grillplatser och andra faciliteter men har 

även höga naturvärden som behöver värnas. Då många söker sig till en vattenmiljö kan det här vara 
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särskilt viktigt att utveckla en plats med faciliteter för friluftslivet för att kunna lämna andra delar 
orörda.  

Efter Härnökusten finns särskilda kvalitetsområden som ska skyddas mot exploatering för att skydda 
platsens värden, dessa områden är särskilt bra för det rörliga friluftslivet. Däremot måste utveckling 

av faciliteter för friluftslivet i dessa områden utföras med varsamhet och utifrån platsens 
förutsättning för att inte skada värdena. Se nedan. 

Särskilda kvalitetsområden 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Särskilda 

kvalitetsområden 

Strandområde med 

utvidgat strandskydd till 

200 meter på grund av 

höga natur- och 

upplevelsevärden efter 

Härnökusten. 

Finns ingen Strandområde med utvidgat strandskydd till 

200 meter på grund av höga natur- och 

upplevelsevärden efter Härnökusten. Dessa 

delar av kustlinjen är av stort värde för 

friluftslivet och är skyddade mot exploatering.  

 

Efter Härnökusten finns flera områden med höga natur- och 
upplevelsevärden för friluftsliv, här är det ett utvidgat 

strandskydd på 200 meter för att skydda värdena mot 
exploatering. Något som i sin tur kan möjliggöra för 
naturupplevelser på dessa platser även i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korridorer och stråk 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Korridorer 

och stråk 

Rörelsestråk, t.ex. gång- och 

cykelvägar, som förbinder 

olika områden. Korridorer 

(oftast gröna) med 

upplevelsevärden för 

friluftslivet. 

Finns ingen Korridorer och stråk för friluftslivet kan 

utvecklas för att knyta samman kommunens 

vandringsleder, tätortsnära frilufts- och 

naturområden, men även visa på gröna 

korridorer i den byggda miljön. Det kan innefatta 

att tydliggöra kopplingar och entréer mellan olika 

områden likväl som inom dem. 

Korridorer och stråk kan användas för att tydligare visa på kopplingar mellan kommunens 
vandringsleder, tätortsnära frilufts- och naturområden, men även för att visa på gröna korridorer i den 
byggda miljön. Det kan skapa längre sömlösa friluftsupplevelser, minimera bilanvändandet eller vara 

ett underlag för utveckling av längre leder i framtiden. För vana friluftsutövare är dessa kopplingar 
välkända eller möjliga att hitta själv genom andra karttjänster, men för mer ovana friluftsutövare 

eller besökare är tydliga stråk eller kopplingar mellan områden särskilt viktiga. Många av dessa stråk 
innefattar att passera eller röra sig via väg-, gång- och cykelnät vilket behöver beaktas. Skyltning kan 
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exempelvis samordnas med gång- och cykelvägvisning på dessa platser. Exempelvis är 
Gerestabäcken en viktig populär grön korridor i den bebyggda miljön (Gerestabäcken är även ett 

naturvårdsprojekt. Denna relativt korta gröna korridor kan bli en del av ett större sammanhang 
tillsammans med kommunens parker/grönyta Kanaludden och genom att knytas ihop med 

Vårdkasens friluftsområde. 

Ett annat viktigt stråk är att knyta Janne Vängmanleden (vid restaurering av leden) mot Härnösands 
central, då kommunens längre leder ska börja där för att ha ett besöksnäringsperspektiv.  

Det kan finnas andra viktiga korridorer och stråk än de utpekade i friluftsprogrammet, vilket behöver 
beaktas i varje enskilt fall av utvecklingen för friluftslivet. 

 
Figur 11: Gröna pilar visar på exempel hur korridorer och stråk kan skapa kopplingar mellan tätortsnära friluftsområden, natur och 

längre leder. 

Jordbruks- och skogslandskap 
Kategori Beskrivning Riktlinje ÖP Riktlinje FP 

Jordbruks- och 

skogslandskap 

Mark av betydelse för 

friluftsliv som inte ingår i 

övriga kategorier. 

Skogsområden med 

möjlighet till svamp- och 

bärplockning, jakt samt 

fritt strövande. 

Jordbrukslandskap är 

generellt inte tillgängliga 

på samma sätt som skog. 

Stigar och vägar genom 

jordbrukslandskap kan 

dock vara uppskattade 

friluftsmiljöer. 

Områden för 

skogsbruk består till 

stor del av stora 

sammanhängande 

relativt otillgängliga 

skogs- och 

naturområden av 

värde för ostört 

friluftsliv, djur och 

växtliv. Enstaka 

bebyggelse kan 

förekomma, men 

storskalig 

bebyggelseutveckling 

bör undvikas. 

Jordbrukslandskapet har ett högt 

kulturellt värde som kan innefatta 

friluftsupplevelser som tar hänsyn till 

jordbruket som bedrivs där. 

Skogslandskapet har ett stort värde för 

ostört friluftsliv, svamp- och 

bärplockning, jakt samt fritt strövande.  

Resterande större naturområden i kommunen består till stor del av skogs- och jordbruk. Det kan i 

dessa områden finnas lokala besöksmål eller naturupplevelser för friluftslivet som inte inkluderas i 
friluftsprogrammet. I skogsområdena finns det ofta möjlighet till svamp- och bärplockning, jakt samt 

Lung< 
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fritt strövande. Jordbrukslandskapet är generellt inte tillgängligt på samma sätt som skog. Stigar och 
vägar genom jordbrukslandskap kan dock vara uppskattade friluftsmiljöer och kan innehålla vissa 

längre vandringsleder.  
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Övriga områden 

Naturreservat 
Flera av kommunens naturreservat är även av intresse för det rörliga friluftslivet. Fler områden med 
skyddad natur bör eftersträvas för att säkra en mångfald av upplevelse- och naturvärden inför 

framtiden. Naturreservat som är särskilt värdefulla och lättillgängliga för friluftslivet och redan idag 
har många besökare är Smitingen, Brånsån och Västanå. Vid Smitingens naturreservat planeras 
utvecklingen av en camping som kan innebära att naturområdet blir tillgängligt för fler och får 

utvecklade faciliteter som tilltalar en bredare målgrupp av besökare, men kan även innebär mer 
slitage på naturområdet vilket behöver beaktas.  

Nyligen tillkomna Mjällådalen har även höga värden för friluftslivet och kan förväntas bli ett 
populärt besöksmål på sikt. Mjällådalen och Västanå kan förväntas locka fler besökare tillsammans 
som ett besöksmål med flera olika upplevelsevärden. 

Kring Björnlandhöjden finns flera naturreservat som är mer svårtillgängliga men är utpekade i 
föreningsdialogen som intressanta för vandringar i vildmarksterräng, här finns även kommunens 

högsta berg.  

 

Kommunala naturvårdsprojekt 
Kommunen har flera genomförda naturvårdsprojekt varav flera har höga naturvärden men vissa även 

är särskilt värdefulla för friluftslivet. Naturvårdsprojekten beskrivs mer ingående nedan. 

( 
267 ( 

Lagfors 

lndal 
0 

Viksjö 

\ 

Sorgårdenh, 

l \ 

I 

( 
I 

Aspnas 

_', 

-,. ...J.. 
~ ' 

Stigsjö r 

,c' 
t,..l 

AvlKebukten 

I 
- l 

( I (, ,,.., 

, ~ J 
,i • Berghamn 

+-
,. Hemsö 

Härnösand 
/I Lungö 

p Härnöklubb 

Skjut område 

t 

Vänta 

* 

) 



 

 

56 

 

 

 

Gerestabäcken 

Gerestabäcken är ett stadsnära vattendrag. För att människor ska kunna nyttja området och för att 
uppnå en rik biologisk variation behövs förbättringsåtgärder längs bäckmiljön. Tanken är även att 

skolklasser ska kunna medverka i projektet. 

Förbättringsåtgärderna handlar om att skapa en bättre miljö för öringen, genom att ta bort 
vandringshinder som trasiga vägtrummor och gräva om bäcken på en del sträckor. För att öringen 

ska trivas behöver man återskapa en likvärdig naturmiljö med lekbottnar och vegetation som en gång 
fanns längs Gerestabäcken. Området är också tänkt att bli ett fint parkområde som blir en trevlig 

miljö att vistas i för allmänheten med både små dammar, vackra växter och parkbänkar. Två dammar 
har redan anlagts, en vid hästsportarenan och en vid Gerestaskolans grusplan dessa förväntas bli 
trevliga besöksmål på sikt. 

Godstjärn 

Godstjärn är en liten stadsnära tjärn som mest är känd för sin stora koloni av häckande skrattmåsar. 

Under våren och försommaren råder mycket aktivitet i tjärnen, då skrattmåsarna gör upp om reviren. 
Det mest intressanta är att mitt bland skrattmåskolonin söker sig mer ovanligare fågelarter. Fåglarna 
skådar man enklast från fågeltornet. Vid fågeltornet finns också en trevlig grillplats. 

Under försommaren lever tjärnen även upp för en del vattentåliga växter som bredkaveldunört. 
Bredkaveldunört är en hög växt som ser ut som en cigarr och fungerar som en utmärkt födokälla för 

insekter. För den som gillar att fiska, så finns det nu möjlighet att fiska både den inhemska Rudan 
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och inplanterad regnbåge. Vid Godstjärn finns det bryggor, vindskydd och rastplats för fiske eller 
fika. 

Lövudden - Gådeåleden 

Lövudden och Gådeåleden söder om centrala Härnösand är ett intressant utflyktsmål för såväl 

Härnösandsbor som besökande. Området omfattar en promenadslinga om 5,5 km via Lövudden, 
Sparrudden, Gådeån och Sockenvägen. Längs Gådeåleden finns en intressant natur och 
kulturmiljöer. 

Området har mycket att erbjuda vad gäller natur, kultur och friluftsliv. Här finns ett fågeltorn och ett 
vindskydd på Sparrudden. Samhällsförvaltningen har genom projektet LONA erhållit medel för att 

göra Lövudden mer attraktiv genom att anlägga nya lekanordningar, stigar, labyrint, vindskydd med 
grillplatser, solbänkar, plantera nya ädellövträd med mera. 

Vålön 

Vålön är ett populärt natur- och friluftsområde. För att ta sig dit åker man båt närmast från Vålånger. 
Föreningen Rö Folkets hus och Byalagsförening har tillsammans med kommunen anlagt en naturstig 

runt ön, satt upp skyltar och gjort i ordning både vindskydd och grillplatser. Byalaget har avtal med 
kommunen och markägaren SCA att sköta området. 

På Vålön kan du uppleva en vandring i tiden. Landhöjningen och slipade klipphällar visar spår efter 

inlandsisen, resterna av Nöjestemplet och Jaktstugan är tydliga spår av sågverksepoken och 
nykterhetsrörelsens uppsving. De stora grundstenarna som är de synliga resterna efter Nöjestemplet 

visar på gångna tiders rivningsiver, gentemot bevarande av det gamla, som är den trend som råder 
nu.  

Älandsån 

Älandsån är ett skyddsvärt vattendrag med höga naturvärden. Bedömningen grundar sig främst på 
förekomsten av reproducerande flodpärlmussla och havsvandrande öring. Övriga arter som 

förekommer är stensimpa, flodnejonöga, elritsa, abborre, gädda och lake. 

Vid en inventering av Länsstyrelsen påträffades en del vandringshinder. Ambitionen är att ta bort 
vandringshindren. Åtgärderna är mycket kostsamma och därmed beroende av statsbidrag. 

Genom att vandringshinder tas bort skapas nya lekområden för havsöringen och annan fisk längs 
med hela vattendraget. I och med att öringen kan vandra högre upp i vattendraget, genererar det en 

högre överlevnadschans för den hotade flodpärlmusslan som är beroende av öringen. 
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https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/pedagogiken/vad-sager-forskningen-om-undervisning-utomhus/
https://harnosand.se/kultur--fritid/sport-fritid--friluftsliv.html
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/6500/tillgangliga-natur--och-kulturomraden/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatanpassning/sveriges-naturmiljo-i-ett-forandrat-klimat/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatanpassning/sveriges-naturmiljo-i-ett-forandrat-klimat/
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/
https://www.linkoping.se/uppleva-och-gora/friluftsliv-och-parker/
https://liu.se/forskningsomrade/utomhuspedagogik
https://tourisminskane.com/sv/projekt/nationellt-ramverk-for-vandringsleder
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Samhällsförvaltningen 
Thomas Jenssen, 070-3401509 

thomas.jenssen@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-12-29 

 

Dnr  

SAM/2022- 

  

 

 Samhällsnämnden 

Teckna hyresavtal platskontor Kattastrand S:4 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att godkänna hyresavtalet Kattastrand S:4, samt 

att uppdra till förvaltningschef att teckna hyresavtalet enligt förslag.   

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun har beslutat att gatuskötsel ska genomföras med egen 

organisation för planering och arbetsledning från den 1 juni 2023. 
Lokalförsörjningsenheten har utifrån teknikavdelningens behov undersökt 
vilka lokaler som finns på marknaden som skulle vara lämpliga att hyra. 

Lokalgruppen har godkänt förslag till hyresavtal som uppfyller 
verksamhetens behov av ytor och är mest förmånligt för kommunen att 

förhyra. Årshyran är 120 000 kr och avtalet sträcker sig från 2023-03-01 
tom 2033-02-28.  

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv då ingen ny mark tas i 
anspråk på industriområdet. 
 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet ryms inom den budget som är planerad för gatuskötsel under 
teknikavdelningen.   

Beslutsunderlag 

Hyresavtal Kattastrand S:4 

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 

 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 

2(2) 

Datum 

2023-01-02 
Dnr 

SAM/2022- 
 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef  

 

Bilagor 

 



1. Hyresvärd Namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Personnr/orgnr:

556330-8682

2. Hyresgäst Namn:

Härnösands Kommun 
Personnr/orgnr:

212000-2403

Aviseringsadress:

Fakturaenheten, 871 80 Härnösand

3. Lokalens adress
m.m

Kommun:

Härnösand
Fastighetsbeteckning:

Kattastrand S:4

Gata:

Korsmässvägen 9
Trappor/hus: Lokalens nr:

4. Lokalens
användning

Lokalen med tillhörande utrymmen hyrs ut för att användas till

Kontor, omklädning, förråd och garage

 Användningsändamålet har närmare angetts i bifogad specifikation. Bilaga: 

5. Hyrestid Från och med den:

2023-03-01
Till och med den:

2033-02-28

6. Uppsägningstid/
Förlängningstid

Uppsägning av detta kontrakt ska ske skriftligen minst 9  månader före den avtalade hyrestidens utgång. 

I annat fall är kontraktet för varje gång förlängt med  3  år   månader 

7. Lokalens skick Lokalen hyrs ut i befintligt skick.

 En beskrivning av lokalens skick vid detta kontrakts tecknande samt uppgift om vem som på tillträdesdagen i
förekommande fall ska ha ombesörjt och bekostat dels åtgärdandet av brister, dels överenskomna ändringar framgår
av bifogat besiktnings- och åtgärdsprotokoll.

Bilaga: 

8. Lokalens storlek
och omfattning

Areatyp Plan ca m 2 Areatyp Plan ca m 2

Uppvärmd yta bv 96

Kall yta bv 174

Om i kontraktet angiven area avviker från faktisk area medför avvikelsen inte rätt för hyresgästen till återbetalning eller sänkning av hyran
respektive hyresvärden rätt till högre hyra.

 Omfattningen av den förhyrda lokalen framgår av bifogade ritning(ar). Bilaga: 

 Tillfart för bil för i-
och urlastning

 Plats för
skylt

 Plats för skyltskåp/
automat

 Parkeringsplats(er) 

för 6  bil(ar)

 Garageplats(er) 

för  bil(ar)
 

9. Inredning Lokalen uthyrs

 utan särskild för verksamheten avsedd inredning  med särskild för verksamheten avsedd inredning enl bilaga Bilaga: 

10. Underhåll 

Allmänna och
gemensamma
utrymmen

 Hyresvärden ska utföra och bekosta erforderligt underhåll av lokalen och inredning som hyresvärden eventuellt särskilt tillhandahåller för
verksamheten.

 Hyresgästen ska utföra och bekosta erforderligt underhåll dels av ytskikt på golv, väggar och tak, dels av inredning som hyresvärden
eventuellt särskilt tillhandahåller för verksamheten.

 Annan fördelning av underhållsansvaret, se bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen åsidosätter sin underhållsskyldighet enligt ovan och inte inom skälig tid vidtar rättelse efter skriftlig uppmaning har
hyresvärden rätt att fullgöra skyldigheten på hyresgästens bekostnad.

Om inte annat överenskommits mellan parterna ansvarar hyresvärden för underhåll av allmänna och gemensamma utrymmen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga Bilaga: 

11. Ledningar för
telefoni och data-
kommunikation

 Hyresvärden  Hyresgästen

bekostar erforderlig dragning av ledningar för telefoni och datakommunikation från den anslutningspunkt operatören anger till de
ställen i lokalen som hyresgästen i samråd med hyresvärden väljer.

 Annan fördelning av ansvaret för telefoni och datakommunikation, se bilaga. Bilaga: 
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12. Skyltar,
markiser m.m.

Hyresgästen har efter samråd med hyresvärden rätt att sätta upp för verksamheten sedvanlig skylt, under förutsättning att hyresvärden inte
har befogad anledning att vägra samtycke och att hyresgästen har inhämtat erforderliga tillstånd av berörda myndigheter. Övriga
anordningar såsom markiser och antenner får inte sättas upp utan hyresvärdens tillstånd. Vid avflyttning ska hyresgästen återställa husfasaden
i godtagbart skick.

Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering ska hyresgästen på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera och åter
uppmontera skyltar och andra anordningar som hyresgästen satt upp på byggnaden.

Hyresvärden förbinder sig att inte sätta upp automater och skyltskåp på ytterväggarna till den av hyresgästen förhyrda lokalen utan
hyresgästens medgivande samt medger hyresgästen företrädesrätt att uppsätta automater och skyltskåp på ifrågavarande väggar.

 Hyresgästen förbinder sig att följa bifogat skyltprogram. Bilaga: 

13. Hyra Kronor 120 000  per år exklusive nedan markerade tillägg 

14. Index  Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet med bifogad indexklausul. Bilaga: 

15. Fastighetsskatt  Fastighetsskatt ersätts i enlighet med bifogad fastighetsskatteklausul.  Fastighetsskatt ingår i hyran. Bilaga: 

16.
Driftskostnader Hyresvärden tillhandahåller/ombesörjer

 El  VA  Värme  Varmvatten  Kyla  Ventilation

Betalning:

El  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

VA  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Värme  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Varmvatten  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Kyla  Hyresgästen har eget
abonnemang.

 Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

Ventilation  Hyresgästen betalar i enlighet med bifogad
driftskostnadsklausul.

 Ingår i hyran. Bilaga: 

17. Mätare Om hyresgästen ska ha eget abonnemang enligt ovan och mätare saknas utförs och bekostas installationen av erforderliga mätare av

 hyresvärden  hyresgästen

18. Avfalls-
hantering

I den omfattning hyresvärden är skyldig att dels tillhandahålla utrymme för lagring av avfall, dels ordna borttransport av avfall är hyresgästen
skyldig att placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka till den ytterligare källsortering som hyresvärden
kan komma att besluta. Härutöver gäller följande: 

 Hyresgästen ska svara för och bekosta borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen 
(dock åligger det hyresvärden att tillhandahålla avfallskärl och erforderligt avfallsutrymme) . Hyresgästen förbinder sig att med
renhållningsentreprenör teckna och vidmakthålla kontrakt om borttransport av avfall.

 Hyresvärden samordnar borttransport av avfall för flera hyresgästers verksamhet i fastigheten. Hyresgästen ska som tillägg till hyran till
hyresvärden betala ersättning för hyresgästens andel av kostnaden för borttransporten. Lokalens andel av denna kostnad ska anses 

vara  procent. Hyrestillägget uppgår vid detta kontrakts tecknande till  kronor per år.

 Kostnaden för borttransport av avfall som härrör från den verksamhet som hyresgästen bedriver i lokalen ingår i hyran.

 Särskild reglering enligt bilaga Bilaga: 

19. Snöröjning och
sandning

 ingår i hyran  ombesörjs och bekostas av hyresgästen  annan reglering enligt bilaga Bilaga: 

20. Oförutsedda
kostnader

Skulle efter kontraktets tecknande oförutsedda kostnadsökningar uppkomma för fastigheten på grund av
a) införande eller höjning av särskild för fastigheten utgående skatt, avgift eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet
kan komma att besluta om, eller 
b) generella ombyggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten som inte enbart avser lokalen och som hyresvärden är skyldig att utföra till
följd av beslut av riksdag, regering, kommun eller myndighet

ska hyresgästen med verkan från inträdd kostnadsökning betala ersättning till hyresvärden för den på lokalen belöpande andelen av den totala
årliga kostnadsökningen för fastigheten. 

Lokalens andel ska under hyrestiden anses vara  procent. 

Har andelen inte angetts utgörs denna av hyresgästens hyra (exkl. eventuell moms) i förhållande till de i fastigheten vid tidpunkten för
kostnadsökningen utgående hyrorna (exkl. eventuell moms) för lokaler och bostadslägenheter. För lokaler och bostadslägenheter som inte är
uthyrda görs därvid en uppskattning av marknadshyran respektive bruksvärdeshyran. 

Med skatt enligt a) ovan avses inte moms och fastighetsskatt i den mån ersättning för dessa ska erläggas. Med oförutsedda kostnader menas
sådana kostnader som vid kontraktets ingående inte beslutats av de under a) och b) angivna instanserna. Ersättningen betalas enligt
nedanstående regler om hyrans betalning.
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21. Mervärdesskatt
(moms) 

Hyresgästens
momsplikt

Hyresvärdens
momsplikt

 Hyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.
 Hyresgästen ska inte bedriva momspliktig verksamhet i lokalen.

 Fastighetsägaren/hyresvärden är skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen. Hyresgästen ska utöver hyran erlägga vid varje tillfälle
gällande moms.
 Om fastighetsägaren/hyresvärden väljer att bli skattskyldig till moms för uthyrning av lokalen ska hyresgästen utöver hyran erlägga vid
varje tillfälle gällande moms.

Momsen, som ska betalas samtidigt med hyran, beräknas på angivet hyresbelopp jämte, enligt vid varje tidpunkt gällande regler för moms på
hyran, på i förekommande fall enligt hyreskontraktet utgående tillägg och andra ersättningar.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens självständiga agerande – såsom exempelvis upplåtelse av lokalen helt eller delvis i andra hand (även
upplåtelse till eget bolag), eller överlåtelse – blir jämkningsskyldig för moms enligt bestämmelserna i mervärdesskattelagen, ska hyresgästen
fullt ut ersätta hyresvärden för dennes förlorade avdragsrätt. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av
hyresvärdens förlorade avdragsrätt för ingående moms på driftskostnader som uppstår genom hyresgästens agerande.

22. Hyrans
betalning

Hyran betalas utan anfordran i förskott senast sista vardagen före varje PlusGiro nr: BankGiro nr:

 kalendermånads början  kalenderkvartals början genom insättning på

23. Ränta, betal-
ningspåminnelse

Vid försenad hyresbetalning ska hyresgästen betala dels ränta enligt räntelagen, dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt
lagstiftningen om ersättning för inkassokostnader m.m.

24. Nedsättning av
hyra

Avtalat skick
m.m

Sedvanligt
underhåll

Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för tid då hyresvärden låter utföra arbete för att sätta lokalen i avtalat skick eller annat
arbete som särskilt anges i detta kontrakt med tillhörande bilagor.

 Nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av lokalen eller
fastigheten i övrigt utgår enligt hyreslagens regler.
 Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra sedvanligt
underhåll av lokalen eller fastigheten i övrigt. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och
omfattning samt när och under vilken tid arbetet ska utföras.

 Parterna är överens om att rätten till nedsättning av hyran när hyresvärden låter utföra sedvanligt underhåll av
lokalen eller fastigheten i övrigt ska regleras enligt särskild bilaga.

Bilaga: 

25. Miljöpåverkan Hyresgästen ska före tillträdet inhämta erforderliga tillstånd för den verksamhet för vilken lokalen upplåts. Verksamheten ska bedrivas på ett
sådant sätt att den uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning och övriga föreskrifter för miljön. Hyresgästens ansvar för
miljöpåverkan gäller även efter kontraktets upphörande och preskriberas inte enligt bestämmelserna i 12 kap. 61 § jordabalken.

 För ytterligare bestämmelser avseende miljöfarlig verksamhet, se bifogad miljöklausul. Bilaga: 

 Parterna har träffat en överenskommelse om att minska fastighetens och lokalens miljöpåverkan, se grön bilaga. Bilaga: 

26. Revisions-
besiktningar

Om det vid en av myndighet påkallad revisionsbesiktning av installationer såsom el- eller sprinkleranordningar konstateras fel och brister i
hyresgästen tillhörig installation, ska hyresgästen på egen bekostnad utföra begärda åtgärder inom den tid myndigheten har föreskrivit. Om
hyresgästen inom nämnda tid inte har åtgärdat fel och brister har hyresvärden rätt att på hyresgästens bekostnad utföra sådana åtgärder som
myndigheten har föreskrivit.

27. Tillgänglighet
till vissa utrymmen

Hyresgästen ansvarar för att tillträde till sådana utrymmen som hyresvärden eller någon som företräder hyresvärden eller som personal från
energibolag, va-bolag, telekombolag eller motsvarande måste ha tillgång till för skötsel och drift av fastigheten inte hindras genom
förhållanden i hyresgästens verksamhet.

28. PBL-avgifter Om hyresgästen utan erforderligt bygglov, annat lov eller tillstånd vidtar ändringar avseende lokalen och hyresvärden till följd av detta enligt
reglerna i plan- och bygglagen (PBL) tvingas utge byggsanktionsavgift eller vite, ska hyresgästen till hyresvärden betala ersättning med
motsvarande belopp.

29. Brandskydd  Parternas skyldigheter gentemot varandra avseende brandskydd regleras i bifogad brandskyddsklausul. Bilaga: 3

30.
Myndighetskrav
m.m.

 Hyresvärden

 Hyresgästen

ska på eget ansvar och egen bekostnad svara för de åtgärder som myndighet, domstol eller försäkringsbolag med stöd
av nu gällande eller framtida lagstiftning eller avtal fr.o.m. tillträdesdagen kan komma att kräva för lokalens nyttjande
för avsedd användning. Hyresgästen ska samråda med hyresvärden innan åtgärder vidtas.

31. Ombyggnads-
och
ändringsarbete

Byggvaru-
deklaration

Hyresgästen får inte utan skriftligt tillstånd från hyresvärden utföra ombyggnads- eller ändringsarbeten inom lokalen eller fastigheten i
övrigt. 

Om inte annat framgår av hyresvärdens skriftliga tillstånd ska hyresgästen ansvara för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger
in i lokalerna, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör.

Hyresgästen ska bereda hyresvärden insyn i ombyggnadsprojektet, bjuda in hyresvärden till byggmöten och när hyresvärden begär det, ge
hyresvärden tillträde till lokalen under ombyggnadstiden. Hyresgästen svarar för att hyresgästens arbeten i lokalen inte skadar byggnaden
eller stör den verksamhet som andra hyresgäster i byggnaden bedriver och är skyldig att i skälig omfattning ersätta hyresvärden om krav på
nedsättning av hyra riktas mot denne med anledning av hinder eller men i annans nyttjanderätt. 

Om parterna kommer överens om och genomför en ombyggnation eller omdisponering av lokalen ska nya ritningar upprättas. Kostnaden för
upprättandet av dessa ska bäras av den part som påkallat förändringen.

 Annan överenskommelse enligt bilaga. Bilaga: 

Om hyresgästen utför arbeten avseende lokalen ska hyresgästen för hyresvärden i god tid före arbetets utförande förete
byggvarudeklarationer — i den mån sådana finns utarbetade — för de produkter och material som ska tillföras lokalen.
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32. Säkerhet Hyresgästen ska till hyresvärden senast den  lämna säkerhet för sina förpliktelser enligt detta kontrakt genom

 borgen ställd av  bankgaranti intill ett belopp om  annan säkerhet i form av Bilaga: 

Om avtalad säkerhet inte lämnats senast vid föreskriven tidpunkt är detta kontrakt förfallet, om hyresvärden före tillträdet så påfordrar.

33. Försäkringar Hyresvärden är skyldig att teckna och vidmakthålla sedvanlig fastighetsförsäkring avseende den fastighet inom vilken den förhyrda lokalen
ligger. Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla en företagsförsäkring som innehåller egendomsskydd, avbrottsskydd och ansvar för
den egna verksamheten.

 Annan överenskommelse om försäkring, se bilaga. Bilaga: 

34. Yttre åverkan  Hyresvärden  Hyresgästen

ska svara för skador på grund av åverkan på till lokalen tillhörande fönster, skyltfönster, skyltar samt entré- och andra dörrar eller portar
som leder till eller från lokalen. I samtliga fall omfattar ansvaret även karmar, bågar och foder.

35. Låsanordningar  Hyresvärden  Hyresgästen

ska utrusta lokalerna med sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för hyresgästens företagsförsäkring.

36. Återställande
vid avflyttning

Senast vid hyresförhållandets upphörande ska hyresgästen, om inte annan överenskommelse har träffats, ha bortfört sin egendom och
återställt lokalen i godtagbart skick.

 Annan överenskommelse om bortförande och återställande enligt bilaga. Bilaga: 

Parterna är eniga om att senast sista dagen av hyresförhållandet gemensamt genomföra besiktning av lokalen. Om till följd av hyresgästens
åtgärder – vidtagna med eller utan hyresvärdens medgivande – lokalen vid avflyttning innehåller material, som inte särskilt överenskommits
att hyresvärden svarar för, ska hyresgästen avlägsna materialet eller ersätta hyresvärden dennes kostnader för kvittblivning såsom
förekommande avfallsskatt, transport och avgift för deponering eller motsvarande.

37. Force majeure Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av kontraktet och från skyldighet att betala skadestånd om hyresvärdens åtaganden
inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad,
eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

38. Hantering av
personuppgifter

 Information till hyresgäst om behandling av personuppgifter, se bilaga. Bilaga: 

39. Särskilda
bestämmelser

Ritningar Bilaga: 1

Indexklausul Bilaga: 2

Brandskyddsklausul Bilaga: 3

Gränsdragningslista Bilaga: 4

Särskilda bestämmelser Bilaga: 5

Bilaga: 

Bilaga: 

40. Underskrift Detta kontrakt, som inte utan särskilt medgivande får inskrivas, har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
Tidigare kontrakt mellan parterna avseende denna lokal upphör att gälla fr.o.m. detta kontrakts ikraftträdande.

Ort/datum:

Härnösand
Ort/datum:

Härnösand

Hyresvärdens namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Hyresgästens namn:

Härnösands Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare
 Ombud enligt 
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Nr: 1

Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller

 HYRESKONTRAKT
FÖR LOKAL

Fastighetsägarna Sveriges formulär 12B.3 upprättat 2018 i samråd med SABO, Svensk Handel och Visita. Eftertryck förbjuds.
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Avser Hyreskontrakt nr:

1
Fastighetsbeteckning:

Kattastrand S:4

Hyresvärd Namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Personnr/Orgnr:

556330-8682

Hyresgäst(er) Namn:

Härnösands Kommun 
Personnr/Orgnr:

212000-2403

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg Omfattning av den förhyrda ytan framgår av bilagda ritningar.

Underskrift Ort/datum:

Härnösand
Ort/datum:

Härnösand

Hyresvärdens namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Hyresgästens namn:

Härnösands Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 1 ( 1 )

Bilaga nr: 1
 

TILLÄGG
Ritningar

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

~_g-~ 
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 1 (2)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Av det i kontraktet angivna hyresbeloppet - kronor  ska  %  

eller  kronor utgöra bashyra. Under hyrestiden ska med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex 

 (totalindex med 1980 som basår) tillägg till hyresbeloppet utgå med en viss procent av bashyran enligt nedanstående grunder.

- För hyresavtal som börjar löpa någon gång under tiden 1/1 - 30/6 anses bashyran
 anpassad till indextalet för oktober månad året innan.

- För hyresavtalet som börjar löpa någon gång under tiden 1/7 - 31/12 anses bashyran i
 stället anpassad till indextalet för oktober månad under samma tid.

- Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran enligt ovan anses anpassad utgör bastal
 såvida inte annat avtalats enligt följande genom angivande av år. Annat överenskommet bastal,

nämligen indextalet för oktober månad år  .

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha stigit i förhållande till bastalet, ska tillägg utgå med det procenttal varmed
indextalet ändrats i förhållande till bastalet. I fortsättningen ska tillägg utgå i förhållande till indexändringarna, varvid
hyresförändringen beräknas på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet och indextalet för respektive oktobermånad. 

Utgående hyra ska dock aldrig sättas lägre än det i kontraktet angivna hyresbeloppet.

Hyresändringen sker alltid fr o m den 1 januari efter det att oktoberindex föranlett omräkning.

På sidan 2 intagna anvisningar gäller för avtalet.

Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärd: Hyresgäst:

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Hyresvärdens egna noteringar om bastal:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 6E upprättat 1999 i samråd med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare. Reviderat 2002 och
2011. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr: 2

1 Kattastrand S:4

Kåjaw Fastighetsservice AB 556330-8682

Härnösands Kommun 212000-2403

120 000 100

120 000

2022

Härnösand Härnösand

Kåjaw Fastighetsservice AB Härnösands Kommun

~_g-~ 
FASTIGHETSÄGARNA 
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INDEXKLAUSUL
FÖR LOKAL

Sid 2 (2)

Anvisningar till Indexklausul för lokal

Bashyra
Om hela eller viss andel av det i avtalet angivna hyresbeloppet ska utgöra bashyra är en förhandlingsfråga och kan bero på hyresvillkoren i övrigt (såsom

exempelvis hyrans i kr/m2 och år samt vilka övriga förpliktelser som åvilar hyresgästen mm).

Bastalet
Indextalet för den oktobermånad till vilken bashyran anses anpassad utgör bastalet såvida inte annat anges genom angivande av år
(se bestämmelserna på sidan 1).
 
Jämförelse mellan indextalen sker så snart årets oktoberindex blir känt. De senaste åren har oktoberindex blivit känt i mitten av november.

Beräkning av tillägget
1) Beräkna skillnaden mellan aktuellt oktoberindex och bastalet.
2) Om skillnaden är positiv, divideras den framräknade skillnaden med bastalet.
3) Tilläggets storlek beräknas genom att denna kvot multipliceras med bashyran.

Exempel

Beräkning av hyrestillägg för år 2002
 
Bashyran antas vara 100 000 kr/år och anpassad till konsumentprisindex (KPI) för oktober 1999,  somär 259,7 (bastalet). Oktoberindex för år 2001 är 269,1.

1 . Beräkna skillnaden mellan indextalet 269,1 och 259,7. Skillnaden är positiv och uppgår 9,4.
2. Dividera 9,4 med 259,7 och multiplicera kvoten (utan avrundning) med bashyran 100 000 kr. Resultatet blir 3 619,56 kr ochutgör hyrestillägget för år
     2002 enligt klausulen.

Alternativ A: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än året innan t ex 262,0 (oktoberindex år 2000 var 262,6).
 
Skillnaden mellan antagna 262,0 och bastalet 259,7 hade fortfarande blivit positiv och uppgått till 2,3. Kvoten mellan 2,3 och bastalet 259,7, multiplicerad
med bashyran 100 000 kr hade resulterat i ett hyrestillägg på 885,63 kr. Den sammalagda hyran hade dock blivit lägre än för år 2001.

Alternativ B: Om KPI för oktober 2001 i stället skulle ha blivit lägre än bastalet 259,7 t ex 259,5.
 
Skillnaden mellan 259,5 och bastalet 259,7 hade då varit negativ. Inget hyrestillägg skulle då utgå. Det i avtalet angivna hyresbeloppet skulle gälla.

Bilaga nr: 2

~_g-~ 
FASTIGHETSÄGARNA 



BRANDSKYDDSKLAUSUL
FÖR LOKALHYRESAVTAL

Sid 1 (1)

Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning:

Hyresvärd Namn: Personnr/orgnr:

Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

Klausul Om denna klausul strider mot bestämmelse i huvudavtalet, gäller i första hand denna klausul.
 
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska fastighetsägare eller nyttjanderättshavare i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka. Samma lag föreskriver att ägare och nyttjanderättshavare i övrigt ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.
 

 Hyresvärden ansvarar för att lokalen vid tillträdet uppfyller kraven på brandskydd som krävs för det avtalade
användningsändamålet med förhyrningen.

 Parterna har kommit överens om fördelningen av ansvaret för brandskydd inför tillträdet. Parternas ansvar för att
ordna brandskydd inför tillträdet regleras i bilaga.

Hyresgästen ansvarar för underhåll och utbyte av sådant brandskydd i lokalen som är synligt och åtkomligt för denne, såsom exempelvis
nödutgångsskyltar och andra brandskyddsanordningar som enbart betjänar lokalen och som inte är styrda av byggnadens centrala system.
Hyresgästen svarar också för sådana brandskyddsanordningar som hyresgästen har tillfört lokalen.  
 
 
Hyresgästen ansvarar för och bekostar därutöver sådant brandskydd som efter tillträdet kan komma att krävas för lokalens nyttjande för avsedd
användning.    
 
Hyresgästen ska utan dröjsmål anmäla brister som denne upptäcker eller borde upptäcka, i det brandskydd som hyresvärden tillhandahåller och
svarar för.
 
Systematiskt brandskyddsarbete

Parterna åtar sig att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete i enlighet med de allmänna råd som behörig myndighet meddelat. Vardera part
är dessutom skyldig att en gång om året bereda den andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och uppföljning av partens
systematiska brandskyddsarbete. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till
 
  att    räddnings- och utrymningsvägar alltid hålls öppna och inte vare sig helt eller delvis blockeras
 
  att    funktionen av sprinkler- och andra brandskyddsanordningar aldrig försämras genom t.ex. förbyggnad eller uppställning av föremål,
 
  att    branddörrar hålls stängda och brandceller är intakta
 
  att    plomberingar av handtag aldrig bryts annat än i händelse av brand eller brandövning. 
 
 Underskrift Ort/datum: Ort/datum:

Hyresvärdens namn: Hyresgästens namn:

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning (firmatecknare/ombud): Firmatecknare

Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Fastighetsägarna Sveriges formulär nr 68 upprättat i juni 2005 och reviderat 2005 i samråd med Svensk Handel och Visita, samt 2018 och 2021 även i samråd
med SABO. Eftertryck förbjuds.

Bilaga nr:

Bilaga:

3

1 Kattastrand S:4

Kåjaw Fastighetsservice AB 556330-8682

Härnösands Kommun 212000-2403

Härnösand Härnösand

Kåjaw Fastighetsservice AB Härnösands Kommun

x

~_g-~ 
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Avser Hyreskontrakt nr:

1
Fastighetsbeteckning:

Kattastrand S:4

Hyresvärd Namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Personnr/Orgnr:

556330-8682

Hyresgäst Namn:

Härnösands Kommun 
Personnr/Orgnr:

212000-2403

Framgår det inte av gränsdragningslistan eller annan överenskommelse vem som har underhålls- eller utbytesansvar gäller följande. 

1.  Fastighetsägaren/hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighets- eller byggnadstillbehör. 
2.  Hyresgästen ansvarar för all lös egendom. Hyresgästen ansvarar också för allt som denne anskaffar för sin verksamhet eller bygger in i lokalerna under
      pågående kontraktstid, även om egendomen är att betrakta som fastighets- eller byggnadstillbehör. 

Hur gräns-
dragningslistan
ska fyllas i

1.  Gränsdragningslistan rör bara objekt som ingår i upplåtelsen enligt hyresavtalet. 
2.  Markera underhålls- och utbytesansvar med X vid varje punkt nedan. Var noggrann med att gå igenom hela gränsdragningslistan.
       Markera även om utrustning saknas, genom anteckning eller strykning av punkten. Detta är viktigt för att undvika framtida tvister mellan 
       parterna. 
3.  Parterna kan, till ledning för ett ställningstagande när en viss utrustning bör bytas, göra en anmärkning om den förväntade återstående 
       användningstiden med hänsyn till t.ex. teknisk eller ekonomisk livslängd. 
4.  Om ett särskilt underhållsansvar krävs för viss utrustning, exempelvis att serviceavtal ska tecknas, bör en anmärkning göras om detta. 
5.  Om en part har underhållsansvar men kostnaden ska bäras av den andra parten, bör en anmärkning göras om detta. 

Definitioner
1. Underhåll 

Åtgärder vilka syftar till att löpande upprätthålla funktionen hos ett objekt så att objektet uppnår normal livslängd. Den funktion som ska
upprätthållas är den för objektet avsedda med hänsyn till objektets skick vid hyresförhållandets början, objektets ålder och prestanda.
Åtagandet omfattar planerad skötsel av objektet såväl som reparation och byte av engångsartiklar och förslitningsdetaljer. Åtgärder ska
utföras fackmässigt. 

2. Utbyte 

Med utbyte avses att byta ut ett nedan markerat objekt i sin helhet. Utbyte ska ske när livslängden uppnåtts, när underhåll inte längre kan
utföras eller inte längre kan utföras till en skälig kostnad. 

ALLMÄNT
Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
utvändigt

Entré- och andra dörrar som leder till eller från lokalen               

Dörröppnare och dörrstängare               

Skyltar, skyltskåp               

Fönster och karmar               

Markiser               

Lastintag/-kaj               

Belysningsarmaturer               

Skyltbelysning               

              

              

Lokalen,
invändigt

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

Ytskikt golv               

Innerdörr, inklusive beslag, dörrstängare               

Dörröppnare och dörrstängare               

Sid 1 ( 4 )

Bilaga nr: 4
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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ALLMÄNT 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Lokalen,
invändigt
forts.

Fönster och karmar               

Glaspartier i lokalen               

Skyltar               

Rulljalusier               ej aktuellt

Fast belysning               

Särskilt anpassad belysning för verksamheten               

              

              

Våtrum Sanitetsporslin               

Duschar               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Toalett Sanitetsporslin               

Ytskikt golv               

Ytskikt väggar               

Ytskikt tak               

              

              

Pentry Maskiner i kök och pentry               

              

              

Inredning
som
hyresvärden
särskilt
tillhanda-
håller för
verksam-
heten

              

              

              

              

              

INSTALLATIONER

Värme Luftvärme               

Värmecentraler               Ej aktuellt

Värmeväxlare               Ej aktuellt

Värmeåtervinningssystem               i ventilation

Övriga värmeanläggningar               

Mätare               

Sid 2 ( 4 )

Bilaga nr: 4
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Värme forts.               

              

Vatten,
avlopp

Varmvattenberedare               

Utslagsbackar               

Mätare               

Golvbrunnar               

              

              

El Elmätare               

Elcentraler               

Eluttag och dosor               

              

              

Kyla och
ventilation

Särskilt kylaggregat               ej aktuellt

Till- och frånluftsdon               

Kylaggregat till data- och/eller serverrum               ej aktuellt

Kylaggregat till förvarings- och avfallsrum               ej aktuellt

Andra fläktanordningar               

Mätare               

              

              

Lås och
säkerhet, 
i lokalen

Lås               

Larm               

Monitorer och detektorer               

Övervakningskameror               

              

              

Lås och
säkerhet, 
skalskydd

Dörrlås till entréer och andra dörrar 
som leder till eller från lokalen

              

Övervakningskameror               

Monitorer och detektorer               

              

              

Hissar och
rulltrappor

Personhissar               ej aktuellt

Gods-/varuhissar               ej aktuellt

Rulltrappor               ej aktuellt

Sid 3 ( 4 )

Bilaga nr: 4
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita.
Reviderat 2018 då även i samråd med SABO. Eftertryck förbjuds.
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INSTALLATIONER 
forts. Underhållsansvar 

Hv       Hg
Utbytesansvar 

Hv       Hg Anmärkning

Hissar och
rulltrappor
forts.

Andra flyttanordningar               ej aktuellt

              

              

Tele- och
datakom-
munikation

Ledning för telefoni               

Ledning för data               

Ledning för bredband               

Ledning för kabeltv               

Anordningar för trådlös tv               

              

              

Särskilda
underhållsavtal Underhållsavtal med extern leverantör fordras för följande

utrustning/installation:
Avtal tecknas av 

Hv       Hg Anmärkning

Rulltrappor        

Personhiss        

Varuhiss        

Kylaggregat        

Fjärrkyla        

Ventilation        

       

       

Underskrift Ort/datum:

Härnösand
Ort/datum:

Härnösand

Hyresvärdens namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Hyresgästens namn:

Härnösands Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 4 ( 4 )

Bilaga nr: 4
 

GRÄNSDRAGNINGSLISTA 
FÖR LOKAL
FÖRDELNING AV UNDERHÅLLS- OCH 
UTBYTESANSVAR

Denna gränsdragningslista, Fastighetsägarna Sveriges formulär nr. 102, är framtagen 2014 i samråd med Svensk Handel och Visita. Reviderat 2018 då även i samråd med SABO.
Eftertryck förbjuds.
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Avser Hyreskontrakt nr:

1
Fastighetsbeteckning:

Kattastrand S:4

Hyresvärd Namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Personnr/Orgnr:

556330-8682

Hyresgäst(er) Namn:

Härnösands Kommun 
Personnr/Orgnr:

212000-2403

Namn: Personnr/Orgnr:

Tillägg 1. Mark
Hyresgästen disponerar ca 1 000 kvm mark såsom upplag för markfraktioner och dyligt. Hyresgästen 
ansvarar för att miljöfarliga fraktioner ej förvaras inom området. Hyresgästen ansvarar för eventuell 
avgränsning av området med staket, grindar eller liknande.

I anslutning till lokalen ska finnas möjlighet att tillfälligtvis parkera entreprenadmaskiner eller motsvarande.

2. Ombyggnation
Hyresgästen äger rätt att på eget ansvar och egen bekostnad genomföra ombyggnationer av lokalen enligt 
bilaga 1 "ombyggnadsritning". I och med ombyggnationen utökas den uppvärmda ytan med ca. 22 kvm. Vid 
avtalets upphörande ska ombyggnationen och de fasta installationer som följer av densamma tillfalla 
hyresvärden utan erläggande av ersättning från någon av parterna.

3. Snöröjning
Hyresgästen svarar för manuell snöröjning framför entréer och portar.

4. Företrädesordning
Om det förekommer motstridande uppgifter ska vad som angivits i denna bilaga gälla före vad som angivits i 
Formuläret eller i andra bilagor tillhörande Hyresavtalet.

Sid 1 ( 2 )

Bilaga nr: 5
 

TILLÄGG
Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.

~_g-~ 
FASTIGHETSÄGARNA 



Underskrift Ort/datum:

Härnösand
Ort/datum:

Härnösand

Hyresvärdens namn:

Kåjaw Fastighetsservice AB
Hyresgästens namn:

Härnösands Kommun

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnteckning(firmatecknare/ombud):  Firmatecknare 

 Ombud enligt
fullmakt

Namnförtydligande: Namnförtydligande:

Sid 2 ( 2 )

Bilaga nr: 5
 

TILLÄGG
Särskilda bestämmelser

Undertecknade har denna dag träffat överenskommelse om följande tillägg.

Fastighetsägarna Sveriges Formulär för tillägg till hyresavtal att användas tillsammans med Fastighetsägarnas övriga kontraktsformulär.
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Postadress 

Härnösand kommun 

Samhällsförvaltningen 
87180 Härnösand 

Besöksadress 

Brunnhusgatan 4 
Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 
Fax 

0611-34 81 65 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 
Thomas Jenssen, 070-3401509 

thomas.jenssen@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE  
Sida 

1(2) 
 

Datum 

2022-12-30 

 

Dnr  

SAM/2022-000002 

  

 

 Samhällsnämnden 

Önskemål om Hälsans stig 

Förslag till beslut  

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att inte sponsra genom bidrag eller att anlägga en Hälsans stig i Härnösands 
kommun.   

Beskrivning av ärendet 

Härnösands kommun, samhällsförvaltningen har fått in muntliga önskemål 

från Tillgänglighetsrådet om att bidra ekonomiskt med att skapa en Hälsans 
stig. 
Hälsans stig är ett koncept som drivs av Hjärt-Lungsjukas riksförbund. 

Leden ska vara tillgänglig för alla och skyltad i båda riktningarna med 
tydliga start – och stoppmarkeringar. Leden ska vara 3 - 6 km lång, vara fri 

från trappor och trafik. Den ska även vara belyst, snöröjas och vara enkel 
och trygg att använda. Hjärt–lungsjukas organisation skriver sedan ett avtal 
med kunden, i detta fall kommunen, som då betalar skyltar och material. 

Denna fråga var upp till samhällsnämnden 2017-11-23 och 
samhällsnämnden beslutade att kommunen istället för hälsans stig, anlägga 

en central och naturskön slinga enligt kommunens eget skyltprogram.  
Förvaltningen har sedan skyltat upp det centrala gångstråket runt nattviken 
under 2018. Efter gångstråket har också möbler och viloplatser anlagts. 

Socialt perspektiv 

Då kommunen har över 20 km asfalterade gång och cykelbanor i Härnösand 
samt markerat upp promenadstråket runt Nattviken finns det goda 
möjligheter till rörelse och träning utifrån individens förmåga utan att 

använda konceptet Hälsans stig.   

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv.  

Härnösands 
kommun 



 
Härnösands kommun 

 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Sida 
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Datum 

2023-01-02 
Dnr 

SAM/2022- 
 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef  

 

Bilagor 

 



Postadress 

Härnösands kommun 
Samhällsförvaltningen 
871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 
Sambiblioteket 
Universitetsbacken 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

 Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Samhällsförvaltningen 

Sara Sjöberg, 0611-348152 
sara.sjoberg@harnosand.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(4) 

Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 

SAM-2022-2789 

 

 

 

 
 Samhällnämnden 

Bygglov – uppföra plank på innergården på fastighet 
Telegrafen 27                            

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att med stöd av 9kap 30§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900) bevilja 
bygglov för uppförande av plank och pergola runt serveringsyta på innergård 

att tekniskt samråd och kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, 

att reducera avgiften i ärendet med 2296kr enligt 9kap 27§ och 12kap 8a§ 
plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

att enligt av kommunfullmäktige beslutad taxa och efter reducerad avgift 
fastställa avgiften för avgiften till 3442kr. 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan gäller uppförande av plank runt upphöjd serveringsyta med pergola 

på befintlig innergård med befintlig servering.  

Planket är på totalt 22m och har en höjd av 2.65m, från plattläggning till 

överliggare. Planket är indelat i sektioner där vissa delar är täta och vissa är 
spaljéer. Integrerat i planket finns också blomlådor. Plank och pergola är 
svartmålade mot restaurangdelen och vitmålade mot lägenheterna. 

Gällande detaljplan är nr 193 från 1966. På detaljplanekartan står överbyggd 
gård och annan terrassbyggnad. I detaljplanbestämmelsen står: 

”Med ringprickning betecknad mark får överbyggas och användas endast på 
sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt”. 

Fastigheten är en 3D fastighet och fastighetsgräns går i fasad vertikalt och ca 

2,5m upp horisontalt enligt Lantmäteriets fastighetsrapport.  

I ett tidigare ärende gällande samma fastighet utförde bygglovshandläggare 

från samhällsförvaltningen ett platsbesök. Vid besöket hade plank och 
pergola redan byggts på innergården. I samband med detta så upplystes 
byggherren om att uppföra plank är en bygglovspliktig åtgärd ett 

tillsynsärende startades 2021-05-24. 

 En första ansökan kom in 2021-05-25. Flera boenden hörde av sig och 

byggherren återtog ärendet för att i dialog med bostadsrättsföreningen 
komma fram till hur planket skulle utformas. Nytt ärende skickades in 2022-
09-20.  

r'7 Härnösands 
clJ kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 

SAM-2022-2789 

 

Handläggning 

Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök i två lägenheter samt på 
innergården. 

Ägare till fastigheterna Telegrafen 13, 17, 20, 26 och 27 samt 
lägenhetsinnehavare i fastigheterna Telegrafen 13 och 20 har getts möjlighet 
att yttra sig över ansökan.  

Lägenhetsinnehavare och boende på Telegrafen 20 med adress Storgatan 29 
lgh 1302, 1103, 1203 och 1202 samt Storgatan 27 lgh 1102 har lämnat 

synpunkter.  

Fastighetsägare till Telegrafen 13, 26 och 27 har inte svarat liksom boende 
på Telegrafen 13 lgh 1102, 1202, 1203, 1102, 1103, 1401, 1104 och en 

boende på Telegrafen 20, lgh 1203. 

Synpunkter som inkommit säger i huvudsak att verksamheten stör boenden, 

att det är olämpligt att bygga plank 2m från balkonger, att värdet på 
lägenheterna kan minskas, samt att lösningen på innergårdens norra del 
skulle med fördel kunnat tillämpas även för den södra delen. Brf Telegrafen 

skriver ”att det är svårt att svara då lägenheterna ligger på olika avstånd 
och höjd i förhållande till aktuellt bygglov, Vissa lägenheter berör mycket 

andra knappast alls! Dock lider flertalet lägenheter av det fula 
taktäckningen av säckvävsmonteringen på pergolan,…”  

Inkomna yttranden har skickats för kännedom till byggherren. 

I övrigt har tillgängligheten tagits upp i handläggningen då del av 
serveringsytan har två trappsteg och därmed inte uppfyller 

tillgänglighetskrav.  

Bedömning 

Bygglovet omfattar enbart sökta åtgärder och tar inte ställning till 
serveringen och eventuella störningar från den i övrigt. Detta eftersom det 

sedan tidigare har varit servering på innergården och serveringstillstånd 
prövas med stöd av annan lagstiftning än Plan- och bygglagen. 

Samhällsförvaltningen har varit på platsbesök på den närmsta balkongen och 
bedömer trots plankets placering vid balkongen att det gynnar boende i och 
med att insynen minskas.  

I ett yttrande lämnas synpunkter på säckväven som monterats på planket och 
vid platsbesök kan konstateras att den vid tillfället var trasig på vissa ställen.  

Bedömningen är att användning av säckväv är möjlig men att den ska vara 
hel och ordentligt monterad. Detta är något som behandlas vid startbesked.  

Den nya delen uppfyller inte kraven på tillgänglighet i och med trappsteg.  

Från restaurangen och ut till serveringen är inte kraven på tillgänglighet 
uppfyllda då lokalen har en trappa till innergården sedan tidigare. Denna 
trappa och att innergården inte uppfyller kraven på frångänglighet gör att 

samhällsförvaltningen bedömer att undantag från tillgänglighetskrav är 
möjliga i just detta fall. 

 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 
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Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 

SAM-2022-2789 

 

Syftet med planket är att avskärma och minska insyn och störningar från 
restaurangens gäster till lägenheterna. På innergården har det tidigare varit 

servering men under en tid har det inte bedrivits någon verksamhet i lokalen.  

Detaljplanen medger att innergården får överbyggas och användas endast på 

sätt som för varje särskilt fall prövas lämpligt.   

Åtgärden bedöms som planenlig. Vid prövningen av detta ärende har en 
avvägning skett mellan enskilda och allmänna intressen och trots synpunkter 

från boende bedöms åtgärden som lämplig. 

De synpunkter som framförts i yttrande från boenden utgör inget hinder för 

åtgärden då alternativet att inte plank och pergola får uppföras skulle 
innebära mer insyn i lägenheterna.  

Av de handlingar som har redovisats till samhällsnämnden så bedöms 

åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.  

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning.  

Socialt perspektiv 

Planket och pergolans syfte är att minska insyn till lägenheterna från 

innergården. Samhällsförvaltningen gör därför bedömningen att inga 
negativa konsekvenser uppkommer ur det sociala perspektivet för varken 

enskilda eller allmänheten vid uppförande av plank och pergola. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser. Växt- och djurlivet förändras inte av 

åtgärden. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 

eller kommunens invånare. Beslutet strider inte mot några av kommunens 
styrdokument. 

Malin Sjöstrand 
Plan och byggchef 

Sara Sjöberg 
Handläggare Bygg 

 

 

 

Bilagor 

1. Ansökan om bygglov SAM-2022-2789:1 

2. Plan- och fasadritning SAM-2022-2789:2 

3. Översiktskarta SAM-2022-2789:3 
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Samhällsförvaltningen 
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Sida 
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Datum 

2023-01-04 
Diarienummer 

SAM-2022-2789 

 

4. Yttrande från grannar SAM-2022-2789:16, 17, 18, 19, 22, 27 

5. Foto från platsbesök SAM- 2022-2789:32  

6. Reducering av avgift SAM 2022-2789:33 

 

Upplysningar 

-I detta ärende krävs tekniska handlingar, kontrollplan och startbesked.  

-Samhällsnämnden har vid platsbesök konstaterat att åtgärden har påbörjats 

utan bygglov och startbesked. Ett tillsynsärende har startats med dnr SAM 
2021-1932. Åtgärden har påbörjats utan bygglov och startbesked och en 

byggsanktionsavgift kommer att tas ut (se 11 kap. PBL).   

-Om startbesked finns och åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut 
om bygglov i fem år från den dag som beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 

kap. 43 § PBL. 

-Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  

* Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 
veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det 
att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 

 

Om du vill överklaga 

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 

överklaga beslutet hos Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 

Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska 
vara ställd till Länsstyrelsen.  

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 
samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.  

I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 

ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt 
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 Foton från tre platsbesök - Telegrafen 27 

 

Platsbesök - upplyste om lovplikt. 

 

Platsbesök 2021.11.04  

 

Från Uteplats 



 

 

 

 

 

Från servering 



 

 

 

 

Platsbesök på närmsta balkong 2022-11-17 
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Postadress 

Härnösands kommun 

Samhällsförvaltningen 

871 80 Härnösand 

Besöksadress 

Servicecenter 

Sambiblioteket 

Universitetsbacken 3 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

samhallsforvaltningen@harnosand.se 

 Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 

Samhällsförvaltningen 

Sara Sjöberg, 0611-348152 

sara.sjoberg@harnosand.se 
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Datum 

2023-01-10 
Diarienummer 

SAM-2022-2789 

 

 
Beslutsnummer 

REAV-2023-2 

 
  

 

 

Reduktion av avgift - Bygglov                            

Ärende 

Bygglov - uppföra plank 

Fastighet 

TELEGRAFEN 27 

Beräkning 

Avgiften i det här ärendet ska fastställas enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige och enligt taxetabell A 5.4 och är beräknad enligt 

följande. 

• Handläggning bygglov, expediering och kungörelse 3826 kr 

• Handläggning startbesked, slutbesked inkl. administration 1912 kr 

• Avgift totalt 5738 kr 

Ovanstående ärende bedömdes vara komplett 2022-11-02.  

Tidsfristen för handläggningen har överskridits med mer än 3 veckor 

förutsatt att nämnden fattar beslut senast 2023-02-01. Avgiften ska reduceras 

med en femtedel per påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist 

som gäller för att meddela beslut i ärendet. Det innebär att avgift för 

handläggning, expediering och kungörelse av bygglov i detta ärende ska 

reduceras med 60 %.  

Den totala avgiften ska därför reduceras med 60 % x 3826 kr = 2296 kr 

Ny total avgift efter reduktion = 3442 kr 

Bedömning och samhällsförvaltningens kommentarer 

Motivering 

Nämnden ska meddela sitt beslut om bygglov inom 10 veckor från den dag 

ansökan kom in till nämnden eller den dag då ärendet bedömdes komplett. 

Handläggningen har pågått mer än 10 veckor och avgiften ska därför 

reduceras. 
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Lagstöd 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap 27 § 

27 § 

  Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked 

skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked 

inom tio veckor från 

   1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller 

   2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden 

på hans eller hennes initiativ. 

 

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap 8a § 

8a § 

  Om en avgift tas ut för handläggningen av ett ärende om förhandsbesked 

enligt 8 § 1, 8 eller 9 eller ett ärende om lov enligt 8 § 2, 8 eller 9, ska avgiften 

reduceras med en femtedel för varje påbörjad vecka som en tidsfrist enligt 9 

kap. 27 § första stycket överskrids. Avgiften ska dock inte reduceras om 

tidsfristen överskrids på grund av ett beslut enligt 9 kap. 28 § 

  

 

 

 

 

 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/tidsfrister-for-handlaggning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/handlaggning/avgifter/avgiftsreduktion/
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 Samhällnämnden 

 

Serveringstillstånd för Tobaks Mat & Möten                             

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att bevilja serveringstillstånd till allmänheten för Brantefalk Restauranger 
AB (organisationsnummer 559335-9762) för Tobaks Mat & Möten på 

Fiskaregränd 4, 

att bevilja serveringstiderna mellan klockan 11.00-01.00 året runt, 

att bevilja serveringstider på uteserveringen mellan klockan 11.00-01.00 året 
runt, 

att bevilja servering av starköl, vin, sprit och andra jästa alkoholdrycker, 

att bevilja catering till slutna sällskap, samt  

att tillståndsbevis endast ges efter att Räddningstjänsten godkänt lokalen. 

Beskrivning av ärendet 

Brantefalk Restauranger AB har ansökt om serveringstillstånd på Fiskar 4 
med en serveringsyta inomhus för 70 personer och en uteservering för 20 

personer med serveringstider klockan 11.00-01.00.  

Förutom lunchmenyerna kommer kvällsmenyerna vara i tillräcklig 

omfattning för att uppfylla matkravet enligt alkohollagen. 

Verksamheten riktar sig främst till vuxna. Sökande har goda erfarenheter av 
servering då bolaget innehar serveringstillstånd sedan tidigare i en annan 

verksamhet. Ett kunskapsprov behöver därför inte utföras av sökanden.  

Ekonomisk granskning har gjorts utan anmärkning. Polisen har inget att 

erinra.  

Remissvar från Räddningstjänsten saknas och de avser att besöka 
verksamheten inom de närmaste dagarna. Tillståndsbevis kan inte utfärdas 

förrän Räddningstjänsten har godkänt lokalen.  

Socialt perspektiv 

Verksamhetens huvudsakliga kundkrets är vuxna.  

Ekologiskt perspektiv 

Verksamheten bedöms inte ha någon ekologisk påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Utredningen visar att verksamheten kan skötas enligt Alkohollagen. En 
avgift för ansökan tas ut för att täcka kommunens kostnader för 

handläggningen.   

Beslutsunderlag 

Alkohollagen 

Utredning 

Ansökan inklusive bilagor 

Utdrag ur Syna 

Remissvar Polisen 

Remissvar Skatteverket 

 

Thomas Jenssen 
Förvaltningschef 

Helene Lager 
Miljöchef 
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 Samhällsnämnden  

 

Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering 
på Fiskaregatan. 

Förslag till beslut 

att anta Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fiskaregatan 2280 2023:1 

att anta Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Fiskaregatan 2280 2023:2 

att föreskrifterna träder i kraft den 20 februari 2023 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägare Westerlind har till kommunen inkommit med önskemål om 

att reglera parkeringsplatserna utanför fastighet Svarvaren 15 och Städet 15, 
adress Fiskaregatan 4-6. Westerlind önskar att parkeringsplatserna utmed 

gatan ska regleras till två timmar tillåten parkering. Som skäl anger de att de 
önskar en bättre omsättning av platserna utmed gatan då de i byggnaden har 
en restaurang som kräver fler parkeringsplatser för deras gäster. 

 
Berörd sträcka är reglerad som huvudled enligt Härnösands kommuns lokala 

trafikföreskrifter 2280 2010:017. Att reglera gatan som huvudled innebär 
bland annat att de generella reglerna i 3kap 55§ 3pt om förbud att parkera på 
huvudled blir tillämpliga. Kommunen får dock trots bestämmelsen om 

parkeringsförbud tillåta parkering på en huvudled med en lokal 
trafikföreskrift enligt 10 kap 1§ 16pt, se LTF 2280 2010:095 och 2280 

2010:096. Nuvarande tillåtelse att parkera anger inga särskilda tidsvillkor  
 
Det blir till kommunen att pröva om det finns särskilda skäl att reglera 

tillåtelsen att parkera ytterligare. Kommunen har sedan 2021-02-18 antagit 
särskilda parkeringsriktlinjer för kommunen. I riktlinjerna anges inga 

särskilda villkor gällande tillåten parkering på huvudled. Att reglera en gata 
som huvudled i sig är dock en tydlig prioritering på att man anser att gatan är 
av stor vikt gällande framkomlighet  

 
I riktlinjerna anges att tidsvillkoret på två timmar främst ska tillämpas i de 

centrala områdena. Det står vidare i Plan och bygglagen tydligt att det är 
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fastighetsägarens ansvar att ombesörja parkering i första hand på egen mark, 
kommunen har således inget ansvar att ombesörja fastighetsägare med 

parkeringsplatser. Gatan ska främst vara till för den rörliga trafiken. 
Allmänna platser kan inte heller reserveras utan ska vara till för alla enligt 

likställighetsprincipen i kommunallagen. Undantag kan dock göras för t.ex. 
platser för rörelsehindrade.  
 

Kommunen har även tagit fram en mobilitetsriktlinje där det framgår hur 
många parkeringsplatser en verksamhet behöver anordna för att tillgodose ett 

parkeringsbehov.  
 
En fastighetsägare har också ansvar enligt boverkets byggregler, BBR att 

anordna parkeringsplatser för rörelsehindrade inom 25meters gångavstånd 
från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 

bostadshus. 
 
Kommunen ska enligt parkeringsriktlinjerna säkerställa att det finns ett antal 

reserverade parkeringsplatser för de med parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade att parkera. Riktlinjerna anger att de ska finnas vid viktiga 

målpunkter som arenor för kultur och idrott, handel, offentliga inrättningar 
och motsvarande. På berörd sträcka finns idag ett museum, 
samhällsförvaltningen anser därmed att det fortsatt ska finnas platser 

reserverade för de med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Två nya 
platser föreslås placeras närmare entrén för att uppfylla dessa kriterier. 

Föreslagna platser har även en trottoar och ansluter till närliggande 
gångbana. 
 

Samhällsförvaltningen bedömer att det finns skäl att reglera 
parkeringsplatserna med tidsvillkor. Som skäl anger förvaltningen att då 

gatan är huvudled ska tillåten parkering vara av kortvarig karaktär. 
Samhällsförvaltningen föreslår därmed  
 

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

 Att tre platser reserveras för de med parkeringstillstånd  
 

Polismyndigheten har den 19 januari 2023 beretts möjlighet att yttra sig 
gällande den nya lokala trafikföreskriften och har den 20 januari 2023 
lämnat sitt yttrande att de inte har någon erinran gällande förslaget.  

Socialt perspektiv 

Regleringen kommer att skapa en bättre omsättning av parkeringsplatser i 

området men försvårar för de som behöver parkera längre än två timmar. I 
området finns det dock möjlighet att hyra parkering på privatmark det går 

även att betala per timme. 

Ekologiskt perspektiv 

En begränsning av tiden kan även generera att andra väljer annat färdmedel. 

På sträckan finns idag två busshållplatser. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Enligt 10 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) får särskilda trafikregler 

meddelas genom lokala trafikföreskrifter som gäller stannade och parkering. 
Sådana föreskrifter får även avse tidsbegränsningar. Av 10 kap. 3 § framgår 

bland annat att kommunen meddelar lokala trafikföreskrifter om parkering 
för samtliga vägar som ligger inom tätbebyggt område. 
 

Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 
kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 § 

Trafikförordningen (1998:1276) ska Polismyndigheten och den statliga 
väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig, 
Trafikförordningen 10 kap 5§. 

 

Förvaltningen uppskattar att kostnaden för utmärkningen kan hanteras inom 

driftbudgeten. 

Beslutsunderlag 

Parkeringsriktlinjer 2021-02-18 DnR 2017-000201 514 

Mobilitetsriktlinjer och vägledning för parkering i Härnösands kommun, 
KS19-473,SAM17-2997 

Trafikförordningen (1998:1276) 

 

I handläggningen av ärendet har även Teknikchef Niclas Hälldahl deltagit. 

Thomas Jenssen 

Förvaltningschef 

Frida Ullberg 

Trafikingenjör  
 

 

Bilagor 

Bilaga 1 STFS 2280 2023:1 

 STFS 2280 2023:2 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm


 
Samhällsnämnden 

 

    2280 xxxx:xx 

 

Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Fiskaregatan; 

Beslutade den 26 januari 2023 

Härnösands kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 1 § På Fiskaregatans västra sida på de platser som anges med grönt i kartan får 

endast fordon parkeras med stöd av parkeringstillstånd enligt 13 kap. 8 § 

trafikförordningen (1998:1276) eller utländska parkeringstillstånd som ger samma rätt 

att parkera. 

_______________________________________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft dd/mm/yy då Härnösands kommuns lokala 

trafikföreskrifter (2280-2010:096) om stannande och parkering för rörelsehindrade 

med parkeringstillstånd på Fiskaregatan i Centralorten ska upphöra att gälla. 

 

Helena Elfvendal 

Frida Ullberg 

Härnösands 
kommun 

IGLMV 



 
Samhällsnämnden 

 

    2280 2023:1 

 

Härnösands kommuns lokala trafikföreskrifter om 

parkering på Fiskaregatan; 

Beslutade den 26 januari 2023. 

Härnösands kommun föreskriver med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 

och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

 1 § På Fiskaregatans västra sida på den sträcka som markerats blått på kartan i 

bilagan till dessa föreskrifter får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera 

där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera. 

 2 § Tillåtelsen i 1 § gäller parkering högst 2 timmar i följd. Parkeringsskiva eller 

motsvarande ska användas. 

_________________________________________________________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 februari 2023 då Härnösands kommuns lokala 

trafikföreskrifter (2280-2010:095) om parkering på Fiskaregatan i Centralorten ska 

upphöra att gälla. 

 

Helena Elfvendal 

Frida Ullberg 
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E-förslag 89 – Kallbadhus Härnösand 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget inte genomförs, 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Daniel Prytz skickade 2021-08-13 in ett e-förslag med önskemål om att 

Härnösands kommun skall bygga ett kallbadhus. Enligt förslagsställaren så 
finns det idag inte många kommuner som historiskt haft ett kallbadhus som 
Härnösand tydligen tidigare haft på Sälsten. Ett kallbadhus skulle även 

kunna vara en turistattraktion för vår stad, samt det enda i Höga Kusten 
området enlig förslagsställaren.                                                                                       

I nuvarande fleråriga investeringsplan för Samhällsförvaltningen finns det 
inga planer eller ekonomiskt utrymme för att påbörja en förstudie för att i 
första hand se över möjligheterna för lämplig placering av ett framtida 

kallbadhus. Vidare så anser förvaltningen att betydligt större frågor ligger i 
framtiden som måste prioriteras både vad gäller ekonomi och drift.                                  

Även de planer som finns för att utveckla Smitingens havsbad gör att frågan 
om en nybyggnation av ett kallbadhus inte kan beslutas i dagsläget.                                  
Hur en utveckling och utformning av Smitingens havsbad kan komma att ske 

om de planerade campingplanerna påbörjas gör också att dessa frågor 
kommer att ha en hög prioritet inom de närmaste åren.                                      

Förvaltningens bedömning är även att utifrån nyttjandegraden för ett 
framtida kallbadhus, så finns det i dagsläget betydligt större behov av 
satsningar inom andra prioriterade områden för fritidssektorn i Härnösand.                                                                                                                         

Socialt perspektiv 

Förslaget till beslut har ringa påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

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

Förslaget till beslut har ingen påverkan på perspektivet. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 89. 

 

Thomas Jensen 

Förvaltningschef  

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 
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E-förslag 153 – Ute bad 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget inte genomförs 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Katarina Bylund skickade 2022-06-28 in ett e-förslag med önskan om att 

Härnösand ska bygga ett nytt ute bad. Ändå sedan Bondsjöbadet försvann 
har hon ställt frågan när det skall ersättas med något nytt utebad.                                  
I nuvarande fleråriga investeringsplan för Samhällsförvaltningen finns det i 

dagsläget inga planer för att titta på möjligheterna att uppföra ett nytt 
utomhusbad och ett sådant projekt kräver en långsiktig förstudie som inte 

enbart handlar om den ekonomiska finansieringen utan också en förstudie 
över en framtida tänkt placering.                                                                                                                       
För området runt nuvarande simhallen som tidigare delvis varit föremål för 

funderingar om möjligheten till etablering av ett nytt utomhusbad har det 
numera framtagits ett nytt gestaltningsprogram för Kanaluddens strandpark.  

Där finns inget planerat utrymme för ett nytt utomhusbad utan inriktningen i 
dagsläget för området är mer att förstärka parkkaraktären som finns redan 
idag med strandpromenaden, nya sittmiljöer samt flera nya aktivitetsytor i 

området öster om simhallen. Dock medger detaljplanen att det inför 
framtiden kan anläggas en 50 m utomhusbassäng. 

Socialt perspektiv 

Beslutet medför delvis en negativ inverkan på perspektivet eftersom ett nytt 

utomhusbad skulle kunna påverka folkhälsan och barns möjligheter till 
simundervisning på ett positivt sätt. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

~ Härnösands t1J kommun 



 
Härnösands kommun 
 
Samhällsförvaltningen 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 153. 

 

Thomas Jensen 

Förvaltningschef  

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 

Bilagor 

Bilaga 1  
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Ärendeutskrift

Ärende 153

Skapat 2022-06-28 av Katarina Bylund (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Fritid

Rubrik
Ute bad

Förslaget
Hej 
Har sen Bondsjöbadet försvann,frågat när utebadet ska prioriteras,som ni sa när vi blev av med
Bondsjöbadet,men svaren blir att inga pengar �nns. 
Pengar ser ni ut att ha till alla möjliga saker,men inget ute bad. 
Vi är många i staden som vill ha ett,alla små byar och städer runt omkring har utebad,och många turister
frågar efter det. 

Nu när hotellet ska byggas bör ni kanske prioritera utebadet oxå. 
Mvh Katarina Bylund

Slutdatum
2022-07-31

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Katarina Bylund

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Samhällsnämnden

Instruktioner för publicering
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E-förslag 59 - Utomhusbad 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget inte genomförs, 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kicki Kjönberg lämnade in ett e-förslag 2021-04-20 med önskemål om ett 

nytt utomhusbad i Härnösand. Enligt förslagsställaren var det gamla 
utomhusbadet på Bondsjöhöjden populärt och många blev besvikna när det 
togs bort.                                                                                                                         

I nuvarande fleråriga investeringsplan för Samhällsförvaltningen finns det i 
dagsläget inga planer för att titta på möjligheterna att uppföra ett nytt 

utomhusbad och ett sånt projekt kräver en långsiktig förstudie som inte 
enbart handlar om den ekonomiska finansieringen utan också en förstudie 
över en framtida tänkt placering.                                                                                

För området runt nuvarande simhallen som tidigare delvis varit föremål för 
funderingar om möjligheten till etablering av ett nytt utomhusbad har det 

numera framtagits ett nytt gestaltningsprogram för Kanaluddens strandpark.  
Där finns inget planerat utrymme för ett nytt utomhusbad utan inriktningen i 
dagsläget för området är mer att förstärka parkkaraktären som finns redan 

idag med strandpromenaden, nya sittmiljöer samt flera nya aktivitetsytor i 
området öster om simhallen. Dock medger detaljplanen att det inför 

framtiden kan anläggas en 50 m utomhusbassäng.  

Socialt perspektiv 

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

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

~ Härnösands t1J kommun 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 59. 

 

Thomas Jensen 

Förvaltningschef  

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 

Bilagor 

Bilaga 1  
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E-förslag 151 – Multiarena 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget inte genomförs 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Kikki Kjönberg skickade 2022-06-27 in ett e-förslag för byggandet av en 

multiarena för hundsport. En arena som enligt förslagsställaren skulle kunna 
locka turister till Härnösand och öka möjligheterna för deltagande i kurser 
och tävlingar även vintertid. För närvarande finns det tyvärr inga 

ekonomiska möjligheter för Samhällsförvaltningen att planera för att anlägga 
en speciell arena för enbart hundsport. En befintlig anläggning som redan 

idag skulle kunna användas för liknande arrangemang är Härnösand 
Hästsport Arena, där det finns två stora inomhushallar.  

Socialt perspektiv 

Beslutet medför ingen speciell påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 151. 

 

Thomas Jensen 
Förvaltningschef  

Ulf Andersson 
Trafik- och Fritidschef 

~ Härnösands t1J kommun 



 
Härnösands kommun 
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Bilagor 
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Ärendeutskrift

Ärende 151

Skapat 2022-06-27 av Kikki Kjönberg (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Näringsliv och turism

Rubrik
Multiarena

Förslaget
Multiarena för hundsport. Skulle dra ännu mer turister till �na Härnösand och i och med det, även utöka
möjligheterna att delta i kurser och tävlingar även vintertid.

Slutdatum
2022-07-31

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Kikki Kjönberg

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Samhällsnämnden

Instruktioner för publicering
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E-förslag 160 – Preparerat promenadspår vintertid 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget delvis genomförs 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Jessica Ögren skickade 2022-08-01 in ett e-förslag med önskan om att 

kommunen skulle börja preparera olika promenadslingor vintertid. Enligt 
förslagsställaren så blir många populära promenadslingor skidspår på vintern 
och eftersom det inte är tillåtet att promenera i preparerade skidspår så 

försvinner den möjligheten vintertid.                                                                  
Samhällsförvaltningen ser i dagsläget positivt på förslaget, dels som ett led i 

att förbättra förutsättningarna för folkhälsan och dels för att se om det 
minskar antalet personer som idag promenerar i preparerade skidspår.                    
Förslaget är att preparera ett spår med utgångspunkt från östra sidan om 

Myrans Flygfält och sedan en slinga som angör nere vid Hästsport Arenan. 
Fördelen med den slingan är också att befintliga maskinresurser från 

Högslätten kan användas och som utförare planeras Arbetslivsförvaltningens 
resursgrupp som redan idag finns tillgänglig för allehanda uppdrag inom 
fritid. Efter säsongen utvärderas försöket för att se om det kan utvecklas 

ytterligare kommande vintrar. Bifogas också en bild på den tänkta 
sträckningen.  

~ Härnösands t1J kommun 
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Socialt perspektiv 

Beslutet medför delvis en positiv inverkan på perspektivet eftersom en ny 
promenadslinga vintertid skulle kunna påverka folkhälsan och människors 

möjligheter att komma ut på friskvård. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet då försöket genomförs med 
befintliga resurser. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 160. 

 

Thomas Jensen 
Förvaltningschef  

Ulf Andersson 
Trafik- och Fritidschef 

Bilagor 

  

Skjutfält: 



2022-09-05 11:24:01

Ärendeutskrift

Ärende 160

Skapat 2022-08-01 av Jessica Ögren (Mina Sidor).

Avslutat: Nej.

Förslaget gäller
Fritid

Rubrik
Preparerat promenadspår vintertid

Förslaget
Många populära promenadslingor i skogen blir preparerade skidspår på vinterhalvåret. Då är inte vandrare
välkomna av förklarliga skäl.  

Ett preparerat spår som letar sig in bland snötyngda träd där alla är välkomna tror jag skulle vara mycket
uppskattat.  

Det behövs dock bara ett smalare spår, förslagsvis preparerat av skoter. Så varför inte dra nytta av redan
uppmarkerade Härnöleden? Eller i anslutning till skidspåren så att vandrare kan dra nytta av elljuset?  

Slutdatum
2022-09-04

Personuppgifter
Härmed godkänner jag att mina uppgifter behandlas enligt rådande datalagstiftning.

Förslagslämnare
Jessica Ögren

Status
Inväntar beslut från KF, KS eller nämnd

Förslaget lämnas för beslut till
Samhällsnämnden

Instruktioner för publicering
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E-förslag 168 – Öppen isvak över vintern i centrala Härnösand 

Förslag till beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår Samhällsnämnden besluta  

att e-förslaget inte genomförs 

att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut. 

Beskrivning av ärendet 

Maria Rönnberg skickade 2022-09-16 in ett e-förslag om att kommunen 

skulle anlägga en öppen isvak i centrala Härnösand. Enligt förslagsställaren 
har vinterbad blivit alltmer populärt och eftersom Härnösand är en stad vid 
vattnet så skulle det kunna uppskattas av många.                                                  

Enligt förslaget skulle isvaken med fördel kunna anläggas nedanför 
Simhallen där det idag finns en befintlig brygga.                                                                            

Samhällsförvaltningen är i grunden positiv till förslaget, men är tveksamma 
till förslaget om placering i havet och i anslutning vid en brygga som även 
kan locka många andra besökare som inte har för avsikt att vinter bada.                  

Sedan när det gäller ansvarsfrågan samt andra säkerhetsfrågor så har 
förvaltningen omvärlds bevakat andra medborgarförslag i andra kommuner 

och tittat på hur andra kommuner löst frågan och de flesta kommuner har 
avslagit inkomna förslag. Förvaltningen har idag inga resurser för att axla det 
ansvar som en central isvak skulle innebära och därför är det för stor risk att 

förvaltningen åläggs det ansvaret.                                                                                   
I många kommuner som förvaltningen tittat på så förordas hellre att låta 

olika bastuföreningar, badföreningar, företag eller privatpersoner anordna 
detta. Dock ställer sig förvaltningen positiv till att i nån form stödja initiativ 
där en förening eller annan aktör vill anlägga och ansvara för en isvak 

 

Socialt perspektiv 

Beslutet medför ingen speciell påverkan på perspektivet.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

~ Härnösands t1J kommun 
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Samhällsförvaltningen 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på perspektivet. 

Beslutsunderlag 

E-förslag nr 168. 

 

Thomas Jensen 

Förvaltningschef  

Ulf Andersson 

Trafik- och Fritidschef 

Bilagor 
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§ 137 Dnr 2022-000404 1.1.1.1 

Reviderad timavgift för livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa timavgiften för livsmedelskontroll till 1212 kronor, samt 

att timavgiften gäller från och med 2023-01-01.  

Bakgrund 

Samhällsnämnden föreslår att avgifter inom livsmedelslagskontrollen 
behöver uppdateras och timavgiften räknas upp för att täcka verksamhetens 

kostnader. 

Med anledning av den nya kontrollförordningen antog riksdagen den 25 
februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen beslutade om en 

helt ny förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter, hädanefter kallad avgiftsförordningen. 

Ändringarna gäller, med några undantag, från och med 1 april 2021. 

Socialt perspektiv 

Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett socialt perspektiv. I det 

ligger t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och folkhälsa. I alla beslut som rör barn 
ska det redogöras för hur det har tagits hänsyn till barns bästa och en 

bedömning av barns bästa ska finnas i beslutsunderlagen. 

Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 
komma att fattas eller ev. följdbeslut. 

Ekologiskt perspektiv 

Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekologiskt perspektiv, 
d.v.s. eventuell miljö- och klimatpåverkan.  

Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 
komma att fattas eller ev. följdbeslut. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Här ska konsekvenserna av beslutet analyseras ur ett ekonomiskt och 
juridiskt perspektiv.  
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Det ekonomiska perspektivet handlar om påverkan på kommunens budget, 
på både kort och lång sikt. Även ekonomiska konsekvenser för invånarna ska 

tas med här. 

Det juridiska perspektivet kan bl.a. handla om vilken lagstiftning som styr 

beslutet och hur beslutet påverkar kommunens andra styrdokument. 

Analysera utifrån ditt föreslagna beslut, inte eventuella andra beslut som kan 
komma att fattas eller ev. följdbeslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 194 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-20 

Samhällsnämndens protokollsutdrag 2022-10-13 § 161 

Tjänsteskrivelse, Timavgift för kommunal livsmedelskontroll 

SKRs underlag för att beräkna timavgift för kommunala taxor  

______  
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§ 135 Dnr 2022-000405 1.1.1.1 

Taxa för ärenden enligt plan- och bygglagen 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att handläggningskostnaden för ärenden enligt plan- och bygglagen ska för 
år 2023 uppgå till 1350 kr per timme, samt 

att anta reviderad Taxetabell A.    

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Johan Wester (C), Knapp Britta Thyr (MP), Per-Eric 

Norberg (C), Magnus Oscarsson (S), Christina Lindberg (C), Glenn Sehlin 
(SD), Andreas Sjölander (S), Margareta Tjärnlund (M) och Olle Löfgren (L). 

Yrkanden 

Glenn Sehlin (SD) yrkar på en återremiss. 

Margareta Tjärnlund (M) yrkar bifall till liggande förslag. 

Olle Löfgren (L) och Andreas Sjölander (S) instämmer till Margareta 
Tjärnlunds (M) yrkande.      

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 
beslut, liggande förslag samt förslag om återremiss. 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 

liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 
kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 

kommunfullmäktige ska återremittera ärendet röstar nej. 

Med 37 ja-röster mot 6 nej-röster, så finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag. 

.ta... Härnösands 
~ kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(4) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

Närvarolista ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Vot § 135 
 Ja    Nej 

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  
Krister McCarthy  S x  

Nina Skyttberg  S x  
Magnus Oscarsson  S x  
Monika Lindberg  S x  

Johan Nilsson  S x  
Monica Fällström  S x  

Anders Nordin 
 

S x  
Susanne Forsberg Martin Brendan 

McCarthy 
S x  

Ann-Kristine Elfvendal Anne-Cathrine 
Genberg 

S x  

Axel Bodo  S x  
Elisabeth Strömquist 

 
S x  

Jörgen Wallin Hans Rosengren S x  
Thomas Andersson  S x  

Åke Hamrin  V x  
Baran Hosseini 

 
V x  

Alireza Samadi Anders Bergqvist V x  

Knapp Britta Thyr  MP x  
Mattias Sjölander  MP x  

Helena Elfvendal  MP x  
Eva-Clara Viklund  M x  

Margareta Tjärnlund 
 

M x  
Christian Wasell  M x  

Ester Sundin 
Hemström 

 M x  

Ingemar Ljunggren  M x  
Lennart Bolander  M x  

Johan Wester  C x  
Per-Eric Norberg  C x  

Christina Lindberg  C x  
Erik Hultin Dunia Ali C x  

Olle Löfgren  L x  
Ingemar Wiklander  KD x  

Christina Ögrim  KD x  
Glenn Sehlin  SD  x 

Ulrika Jonsson  SD  x 
Charlotte Bystedt  SD  x 

Aleksei Landychev  SD  x 
Göran Virén Sjögren  SD  x 

Kenneth Lunneborg  SD  x 
Monica Fahlén  S x  
Kristoffer Bodin  M x  

Göran Norlander  S x  
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Bakgrund 

Samhällsnämnden begär årligen en uppräkning av taxan för handläggningen 

av ärenden enligt plan- och bygglagen. Kommunen får enligt 2 kap 5 § 
kommunallagen (2017:725) ta ut avgifter för att finansiera sina 

verksamheter. Kommunen får dock inte gå på vinst utan avgifterna ska 
motsvara de faktiska kostnaderna enligt självkostnadsprincipen.  

Uppräkningen baseras på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 

rekommendation om indexuppräkning enligt prisindex för kommunala 
verksamheter (PKV) som för år 2023 är 5,8 % enligt gällande tabell vid 

tidpunkten för samhällsnämndens beslut.  

Utöver detta föreslår samhällsnämnden att avgifterna för vissa ärendetyper 
differentieras och förtydligas ytterligare då den nuvarande taxan inte anses 

vara rimlig speciellt avseende vissa mindre åtgärder. De föreslagna 
ändringarna är markerade med grönt i taxabilagan.  

Det ankommer på fullmäktige att besluta om taxor. 

Samhällsnämnden begär även att fullmäktige ska till nämnden uppdra att 
själv få besluta om den årliga indexuppräkningen av taxan. Fullmäktige kan 

delegera indexuppräkning av taxor till nämnden men behöver i så fall först 
besluta om reglerna för hur det ska gå till. Ett sådant principiellt beslut borde 

med fördel gälla samtliga nämnder som har hand om taxor istället för att 
utgå från en enskild taxa. Det finns för närvarande ingen sådan riktlinje eller 
beslut från fullmäktige vilket är en förutsättning för att fullmäktige ska 

kunna uppdra till nämnden att självständigt besluta om den årliga 
indexuppräkningen.   

Socialt perspektiv 

Beslut om reviderad taxa har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslut om reviderad taxa har ingen ekologisk anknytning.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunen har att förhålla sig till gällande lagstiftning vid beslut om taxor 

och avgifter. Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras allmänt i 2 kap. 
kommunallagen (2017:725) där även självkostnadsprincipen förklaras. I 

plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap. regleras avgifterna för ärenden 
enligt plan- och bygglagen. Hos SKR finns kommungemensamt underlag 
och information om juridiska förutsättningar för beslut om taxor och 

indexregleringar.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 192 
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-26 

Protokollsutdrag samhällsnämnd 2022-10-13 § 162 

Tjänsteskrivelse samhällsförvaltningen 2022-10-04 

Taxetabell A     

______  
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§ 136 Dnr 2022-000406 1.1.1.1 

Taxa för serveringstillstånd, tobakstillstånd och 
avgifter för folköl och receptfria läkemedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna förslaget till nya taxor gällande avgifter för serveringstillstånd, 
tobakstillstånd och avgifter för folköl och receptfria läkemedel, samt 

att avgifterna gäller från och med 1 januari 2023.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Göran Virén Sjögren (SD), Knapp Britta Thyr (MP), 
Magnus Oskarsson (S), Glenn Sehlin (SD), Christian Wasell (M), Ester 
Sundin Hemström (M), Eva-Clara Viklund (M), Christina Lindberg (C), 

Krister McCarthy (S), Johan Wester (C) och Margareta Tjärnlund (M). 

Yrkanden 

Göran Virén Sjögren (SD) yrkar på en återremiss med motiveringen;  

Sverigedemokraterna anser att samhällsförvaltningen skall skapa en 
tydlighet i vad som motiverar kostnaderna för de olika tillståndsprocesserna. 

Hur lång tid tar handläggningen av de olika ärendena och vilken timtaxa är 
kostnaden uträknad efter? Vi behöver klarhet i vilket incitament det finns till 

att exempelvis ett tillfälligt serveringstillstånd skall kosta 5 500 kronor. 
Dessutom ifrågasätter vi Sverigedemokraterna, rimligheten av att höja 
avgiften för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap från 600 

kronor till 2 625 kronor. Sverigedemokraterna yrkar på återremiss med 
hänvisning till ovanstående. 

Eva-Clara Viklund (M), Ester Sundin Hemström (M) och Glenn Sehlin (SD) 
instämmer till Göran Virén Sjögren (SD) yrkande.   

Christina Lindberg (C), Johan Wester (C) och Krister McCarthy (S) yrkar 

bifall till liggande förslag.       

 

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges ordförande finner att det föreligger två förslag till 
beslut, liggande förslag samt förslag om återremiss. 
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Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande frågar om ärendet ska återremitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med 
liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: den som vill att 

kommunfullmäktige ska bifalla liggande förslag röstar ja och den som vill att 
kommunfullmäktige ska återremittera ärendet röstar nej. 

Med 30 ja-röster mot 13 nej-röster, så finner ordförande att 
kommunfullmäktige beslutat enligt liggande förslag. 

Närvarolista ledamöter 

Ledamot 
 

Ersättare Parti Vot § 136 
 Ja    Nej 

Andreas Sjölander  S x  

Lotta Visén  S x  
Krister McCarthy  S x  

Nina Skyttberg  S x  
Magnus Oscarsson  S x  

Monika Lindberg  S x  
Johan Nilsson  S x  

Monica Fällström  S x  
Anders Nordin 

 
S x  

Susanne Forsberg Martin Brendan 
McCarthy 

S x  

Ann-Kristine Elfvendal Anne-Cathrine 
Genberg 

S x  

Axel Bodo  S x  

Elisabeth Strömquist 
 

S x  
Jörgen Wallin Hans Rosengren S x  
Thomas Andersson  S x  

Åke Hamrin  V x  
Baran Hosseini 

 
V x  

Alireza Samadi Anders Bergqvist V x  
Knapp Britta Thyr  MP x  

Mattias Sjölander  MP x  
Helena Elfvendal  MP x  

Eva-Clara Viklund  M  x 
Margareta Tjärnlund 

 
M  x 

Christian Wasell  M  x 
Ester Sundin 
Hemström 

 M  x 

Ingemar Ljunggren  M  x 

Lennart Bolander  M  x 
Johan Wester  C x  

Per-Eric Norberg  C x  
Christina Lindberg  C x  
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Erik Hultin Dunia Ali C x  

Olle Löfgren  L x  
Ingemar Wiklander  KD x  

Christina Ögrim  KD x  
Glenn Sehlin  SD  x 

Ulrika Jonsson  SD  x 
Charlotte Bystedt  SD  x 

Aleksei Landychev  SD  x 
Göran Virén Sjögren  SD  x 

Kenneth Lunneborg  SD  x 
Monica Fahlén  S x  

Kristoffer Bodin  M  x 
Göran Norlander  S x  

 
      

Bakgrund 

Samhällsnämnden föreslår nya taxor för ansökningar om serveringstillstånd 
och tobakstillstånd. Några nya taxor har tillkommit och några föreslås tas 

bort.  

Senast som kommunen beslutade om ändrade avgifter var 2010-06-14 med 
start 2011-01-01. 

2018 kom Länsstyrelsen med ett förtydligande till handläggarna inom länet 
om att alla ansökningar som inkommer ska utredas.  

Avgifterna ska täcka kostnad för handläggning och tillsyn/kontroll. 

 I handläggning ingår bland annat registrering av ärenden, remisshantering, 
besök på serverings-/försäljningsstället, utredningsarbete, beredning av 

beslutsunderlag, beslutsfattande och utfärdande av tillståndsbevis. 

Avgift får tas ut i förskott och avgift tas ut även om ansökan avslås. 

Avgifterna är beräknade på prisbasbeloppet för 2023 som är 52 500 kr och 
regleras årligen efter prisbasbeloppet (PBB). Beloppet är avrundat till 
närmaste 25-tal kronor. 

Socialt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Förslaget om reviderade avgifter bedöms inte påverka perspektivet. 

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Föreslagna avgifter bygger på nuvarande kostnader och bedöms därför täcka 

kostnaderna för handläggningen och tillsynsbesök.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 193 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-19 

Samhällsnämndens protokollsutdrag, 2022-10-13 § 163 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-24 

Förslag till nya taxor 2023 Alkohol och tobak 

______  
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§ 142 Dnr 2022-000407 1.1.1.1 

Nybron - Utformnings- och kostnadsplanering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

att Nybron uppförs som en svängbro med bågar till en beräknad kostnad av 
210 mnkr.   

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Christian Wasell (M), Christina 
Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), Mattias Sjölander (MP), Baran 

Hosseini (V), Per Eric Norberg (C) och Glenn Sehlin (SD). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag. 

Christian Wasell (M), Christina Lindberg (C), Knapp Britta Thyr (MP), 
Mattias Sjölander (MP), Baran Hosseini (V), Per-Eric Norberg (C) och 

Glenn Sehlin (SD) instämmer till Andreas Sjölanders (S) yrkande.      

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 om Inriktningsbeslut ny 

Nybro (dnr 2021-000486), där samhällsnämnden fick i uppdrag att påbörja 
arbetet med ny Nybro samt att finansieringen för åren 2023-2026 ska beaktas 

i kommande budgetarbete och i arbetet med en 10-årig investeringsbudget. 

Samhällsförvaltningen har upphandlat samverkanspartner och har därefter 
arbetat fram erforderliga handlingar för både ansökan till mark- och 

miljödomstolen och utformningsförslag att ta ställning till. Två förslag med 
tillhörande skisser och budgetkalkyler har tagits fram och därefter har 
samhällsnämnden beslutat att förorda att den nya Nybron utformas som en 

svängbro. 

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker samhällsnämndens beslut om att 

den nya Nybron uppförs som en svängbro till den beräknade kostnaden om 
210 mnkr.  

 

Socialt perspektiv 
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Byggandet av en ny bro med förbättrad trafiksäkerhet ligger väl i linje med 
barnkonventionens krav om att prioritera barns hälsa. 

Ekologiskt perspektiv 

Byggandet av en ny bro med förbättrade möjligheter för gång- och 

cykeltrafik är positivt ur ett ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

I kommunens 10-årig investeringsplan har investeringen av en ny Nybro 

beaktats (dnr 2022-000220) för åren 2023-2026. De nya kalkyler som tagits 
fram till förslaget om en svängbar Nybro visar att kostnaden beräknas öka 

från 122 mnkr till 210 mnkr.  

Då kommunen står inför ett stort antal större investeringar kommande år så 
planeras några av de mer strategiska investeringarna lånefinansieras (i 

enlighet med den 10-årig investeringsplanen). Investeringen av en ny Nybro 
är ett av dessa projekt. De ökade lånekostnaderna för Nybron, främst utifrån 

materialkostnader och stigande räntor, har i nedanstående reviderade 
investeringsplan försökt mötas genom anpassning av när i tid övriga 
strategiska investeringar genomförs. Framför allt har kostnaderna för de 

strategiska projekten Nybrogatan och Utsprångskajen setts över vad gäller 
vilket år vilka kostnader planeras uppstå. 

 

 

 (mnkr) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totalt 

B
e

sl
u

ta
d

  
1

0
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n

 

Totalt Investeringsbehov 86,1 143,2 211,9 145,5 67,8 97 95,3 846,8 

varav strategiska projekt 18,0 77,5 150,5 84,0 5,0 33,0 30,0 398,0 

Lånebehov 12,0 54,0 146,0 84,0 5,0 25,0 30,0 356,0 

          

N
y 

in
ve
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p
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Totalt investeringsbehov nytt 92,1 140,2 166 208,5 135,8 97 95,3 934,9 

Varav strategiska projekt 24,0 74,5 104,5 147,0 73,0 33,0 30,0 486,0 

Lånebehov 18,0 51,0 100,0 147,0 73,0 25,0 30,0 444,0 

          

 Förändrat lånebehov 6,0 -3,0 -46,0 63,0 68,0 0,0 0,0 88,0 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 200 
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Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-27 

Samhällsnämnden, sammanträdesprotokoll SAM §170 

Samhällsnämnden, tjänsteskrivelse SAM, 2022-10-07 

Bilder på bron 

10-årig investeringsplan, sammanträdesprotokoll KF 2022-06-20 §67 

______  
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§ 132 Dnr 2022-000415 1.2.2.2 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i 
Härnösands kommun.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Andreas Sjölander (S), Per-Eric Norberg (C) och Knapp 

Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 

Andreas Sjölander (S) yrkar bifall till liggande förslag.        

Bakgrund 

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnder i 

Härnösands kommun reglerar nämndernas och kommunstyrelsens 
ansvarsområden. Reglementet uppdateras inför varje ny mandatperiod. 

De större ändringar som skett är: 

- Ansvaret för kollektivtrafiken flyttas från samhällsnämnden till 
kommunstyrelsen 

- Samhällsnämnden får ansvaret för uppgifter som tillfaller kommunen i 
enlighet med lagen om tobaksfria nikotinprodukter  

Sedan tidigare har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt reglemente för 

den gemensamma överförmyndarnämnden och det är enligt 
kommunfullmäktiges beslut införlivat i det befintliga reglementet.  

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.  

 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

.ta... Härnösands 
~ kommun 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-12-19 
 

 

  

 

 
Justerandes sign Utdragsbesty rkande 

     

 

Beslutet har ingen påverkan på detta perspektiv.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-12-01 § 185 
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-18 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands 
kommun 2021-09-08     

      

______  
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§ 140 Dnr 2022-000474 1.1.1.1 

Indexuppräkning av timavgift för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken och strålskyddslagen, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt för samhällsnämndens 
utfärdande av saneringsintyg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa timavgiften till 1117 kr för  

- prövning och tillsyn enligt miljöbalken,  

- prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område,  

- tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och  

- utfärdande av saneringsintyg och 

att timavgiften gäller från och med 1 januari 2023.  

Bakgrund 

Samhällsnämnden föreslår en årlig uppräkning av handläggningskostnader 
inom miljöavdelningens ansvarsområden. Indexuppräkningen sker enligt 

prisindex i kommunal verksamhet (PKV) på samtliga områden.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta om taxor såvida den inte 
delegerat uppgiften till ansvarig nämnd. Kommunen tillämpar 

självkostnadsprincipen i beräkningen av avgifter och taxor. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslut om indexuppräkning av handläggningskostnad har ingen anknytning 

till natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras allmänt i 2 kap. kommunallagen 

(2017:725) där även självkostnadsprincipen förklaras. Att taxorna och 
handläggningskostnaderna hålls uppdaterade genom årliga beslut är 

principiellt viktigt för en god ekonomisk hushållning men även för att 
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förebygga stora engångshöjningar som kan ha direkt betydelse för 
medborgaren.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 196 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 

Protokollsutdrag samhällsnämnd 2022-11-17 § 183 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02 

______  
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§ 138 Dnr 2022-000476 1.1.1.1 

Taxa för teknik 2023  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att handläggningskostnaden för teknikavdelningens ansvarsområden ska 
uppgå till 1089 kr per timme för år 2023, 

att anta den indexuppräknade Taxa för teknik 2023 enligt bilaga 1 samt 

att bilaga 1 samt de uppdaterade timavgifterna ska börja gälla från och med 
den 1 januari 2023.  

Bakgrund 

För att följa prisutvecklingen i samhället föreslår samhällsnämnden en årlig 
uppräkning av handläggningskostnaden och taxorna för teknikavdelningens 

ansvarsområden. Teknikavdelningen använder två olika prisindex för 
uppräkningen beroende på område: prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) används för grävtillstånd, transporter, fordon och blomlådor medan 
konsumentprisindex (KPI) används för ärenden avseende torghandel, 
ordningslagen och odlingslotter.  

Det ankommer på kommunfullmäktige att besluta om taxor såvida den inte 
delegerat indexuppräkning till ansvarig nämnd. Kommunen tillämpar 

självkostnadsprincipen i beräkningen av avgifter och taxor. 

Socialt perspektiv 

Beslutet har ingen social påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet handlar om formalia och har ingen anknytning till natur eller miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Kommunens rätt att ta ut avgifter regleras allmänt i 2 kap. kommunallagen 
(2017:725) där även självkostnadsprincipen förklaras. Att taxorna och 

handläggningskostnaderna hålls uppdaterade genom årliga beslut är 
principiellt viktigt för en god ekonomisk hushållning men även för att 
förebygga stora engångshöjningar som kan ha direkt betydelse för 

medborgaren.   
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag, 2022-12-01 § 195 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-22 

Protokollsutdrag samhällsnämnd 2022-11-17 § 184 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-16 
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§ 143 Dnr 2022-000484 1.1.1.1 

Ersättarnas tjänstgöringsordning för mandatperioden 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att fastställa partiernas förslag till turordning för ersättarnas tjänstgöring för 
mandatperioden 2023-2026.  

Bakgrund 

Ersättare ska, om ej annat särskilt bestämts, kallas till alla sammanträden 

med det organ, i vilken ersättaren invalts, oavsett om ordinarie ledamot 
närvarar eller ej. 

Som allmän regel för ersättares inträde för tjänstgöring gäller, om ej 

ordningen blivit bestämd genom proportionellt val eller i annan behörig 
ordning, att den ersättare först ska inträda för tjänstgöring som tillhör samma 

parti som den frånvarande ordinarie ledamoten och står överst på listan av 
ersättare.  

Dock får inte ordförande lämna en stol tom om ersättare från det egna partiet 

saknas och ersättare ska då i första hand tas från samma block och i andra 
hand från annat block. Om partiet inte tillhör något politiskt block tas 

ersättare från nämndens/styrelsens största parti och därefter från partierna i 
fallande storleksordning. 

Nedan följer inlämnade förslag från partierna om ersättarordning då det inte 

finns någon ersättare från respektive parti som kan tjänstgöra:  

 

Parti 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e 6:e 7:e 8:e 

S S MP V KD C L M SD 

V V KD S MP C L M SD 

MP MP S KD V C L M SD 

KD KD V MP S C L M SD 

M M L SD C KD S MP V 
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SD SD M L C KD S MP V 

C C - - - - - - - 

L L M C KD - - - - 

 

Socialt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 

Bedöms inte påverka perspektivet 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Det är av vikt att ersättarordning är fastställd då ordförande inte får lämna en 

stol tom om ersättare från det egna partiet saknas och ersättare ska då i första 
hand tas från samma block och i andra hand från annat block. Om partiet inte 
tillhör något politiskt block tas ersättare från nämndens/styrelsens största 

parti och därefter från partierna i fallande storleksordning.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-12-01 § 212 

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-23      

______  
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1 Gemensamma bestämmelser 

Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för 
kommunstyrelse och samtliga kommunens nämnder. Utöver gemensamma 
bestämmelser i kapitel 1, tydliggörs även kommunstyrelse och nämndernas 

verksamhet och uppgifter i kapitel 2 till 9. 

Ansvar, behörighet och verksamhet 

I kommunallagens (KL) kapitel 6 finns bestämmelser om hur 
kommunstyrelse och nämnder ska utföra sina uppgifter. Där står också om 
hur sammanträden ska gå till och på det sätt som man ska arbeta på. 

Kommunstyrelse och nämnder ska vid verkställighet och förvaltning inom 
sina verksamhetsområden följa vad som anges i lag, föreskrifter, 

förordningar och fullmäktiges beslut. 

Sammansättning och arbetsformer 

Nämnd, ledamöter och ersättare (3 kap. §1 - §4 KL) 

§1 Kommuner är skyldiga enligt lag att utöver kommunstyrelse tillsätta 
krisledningsnämnd, valnämnd och överförmyndarnämnd /överförmyndare 

samt de nämnder som behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt 
lag och förordning. 

Ersättares tjänstgöring (6 kap. §17 KL) 

§2 Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

§3 En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om en ersättare har inträtt i ledamotens ställe. 

§4 Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den 

av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

§5 En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende 
av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 

får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. 

§6 Ersättare som inte tjänstgör äger rätt att delta i styrelse/nämnds 
överläggningar. 

Skyldighet anmäla förhinder 

§7 En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i del av 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelse/nämnds sekreterare eller 

styrelse/nämnds ordförande. 

§8 Det åligger den ledamot som planerar att vara frånvarande att underrätta 
den ersättare som står i tur att tjänstgöra om hon/han ska tjänstgöra vid 

sammanträdet. 

Sammanträden 

§9 Styrelse/nämnd sammanträder på dag och tid som ordföranden eller 
styrelse/nämnd bestämmer. 

Deltagande på distans 

§10 Deltagande får ske på distans vid styrelse/nämnds sammanträde under 
förutsättning att kommunallagens 5 kap. §16 är uppfylld och efter beslut av 

ordförande. 
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Styrelse/nämnds presidium har ej rätt att delta på distans, detsamma gäller 
protokollförare. 

Om någon eller flera av styrelse/nämnds ledamot/ledamöter deltar på distans 
får ej sekretessärenden eller ärenden som gäller personval (sluten 
omröstning) behandlas. 

Offentliga sammanträden 

§11 Styrelse/nämnd får besluta om offentliga sammanträden. 

Kallelse 

§12 Ordförande ansvarar för att kallelse i digital form utfärdas till 
sammanträdena. Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

§13 Kallelsen ska digitalt tillsändas varje ledamot och ersättare senast fem 

dagar före sammanträdesdagen. Kallelse kan i undantagsfall ske på annat 
sätt. När varken ordförande eller någon av de två vice ordförandena kan 
kalla till sammanträdet ska den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten göra 

detta. 

§14 Kallelsen bör åtföljas av en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i 

vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. 

Närvarorätt 

§15 Varje styrelse/nämnd äger rätt att själva besluta vilka, förutom 
ledamöter och ersättare, som får närvara på styrelse/nämnds sammanträde, 

och i vilken utsträckning de får delta i olika överläggningar. 

§16 Kommunalråd har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och 
delta i överläggningar. Kommunstyrelsen får därutöver, om särskilda skäl 

föreligger för detta, medge annan ledamot av kommunstyrelsen denna rätt. 

§17 Vid styrelse/nämnds sammanträden får, om ordförande begär det, 

kommundirektör och förvaltningschef eller annan föredragande tjänsteman 
vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden, 
som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Ersättare för ordförande 

§18 Om både ordförande och vice ordförandena har förhinder att delta i ett 
sammanträde, är det den till tjänstgöringsålder äldste ledamoten som fullgör 

ordförandes uppgifter. 

§19 Om ordförande på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att 

fullgöra uppdraget för en längre tid får styrelse/nämnd utse en annan ledamot 
att vara ersättare för ordförande. Ersättaren fullgör ordförandes samtliga 
uppgifter. 

Jäv och avbruten tjänstgöring 

§20 Den som är jävig får inte delta eller närvara vid handläggning av 

ärendet. Handläggning av ett ärende innefattar såväl beredning, 
föredragning, överläggning som beslut. 

§21 En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av 

jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats. 
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§22 Den som på grund av annat hinder än jäv avbryter tjänstgöringen under 
sammanträde får tjänstgöra igen endast om placerad ersättare tillhör annat 

parti. 

Initiativrätt 

§23 Initiativrätten hanteras i enlighet med kommunallagen. 

Reservation 

§24 Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill 

motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Den skriftliga 
motiveringen ska lämnas in till sekreteraren innan den beslutade tidpunkten 
för justering av protokollet. 

Protokollsanteckning 

§25 Om en ledamot eller ersättare önskar lämna en protokollsanteckning 

måste den medges av ordförande, som ansvarar för protokollets innehåll. 

Om ordförandes bedömning ifrågasättas bör styrelse/nämnd avgöra frågan. 
Endast ledamot och ersättare kan få sin mening antecknad i protokollet. 

Innehållet i en protokollsanteckning ska redovisas skriftligen innan den kan 
medges av ordförande och tas med i protokollet. 

Justering av protokoll 

§26 Protokoll justeras senast 14 dagar efter sammanträdet av ordförande och 
en ledamot. 

Styrelse/nämnd kan i undantagsfall besluta att en paragraf i protokollet 
justeras omedelbart. Paragraftexten måste redovisas vid sammanträdet innan 

beslut tas och det ska framgå av protokollet att paragrafen är omedelbart 
justerad. 

Utskott 

§27 Styrelse/nämnd får utse de utskott som krävs för att fullgöra de uppgifter 
som ingår i styrelse/nämnds uppdrag. 

Vård av handlingar 

§28 För vården av styrelse/nämnds handlingar gäller kommunens 
arkivreglemente. 

Demokrati och invånardialog 

§29 Styrelse/nämnd ska utifrån sitt kompetensområde uppmuntra till och 
delta i demokratiarbete och dialog med invånarna. 

Uppgift och befogenhet 

Verksamhet 

§30 Styrelse/nämnds huvuduppgift är att besluta i frågor som rör 
förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska 
ansvara för samt besluta i de frågor som kommunfullmäktige delegerat till 

dem. 

Styrelse/nämnd ska se till att kommunfullmäktiges beslut verkställs. 

Information och samråd 

§31 Styrelse/nämnd får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 
mål och ärenden som faller inom styrelse/nämnds verksamhetsområde. 

§32 Styrelse/nämnd ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör 
kommunstyrelsens eller annan nämnds verksamhet. 
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Samråd ska även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. 

§33 Styrelse/nämnd ansvarar för att information lämnas om styrelse/nämnds 
verksamhet till allmänheten, anställda, andra styrelser/nämnder samt andra 
myndigheter. 

Arbetsmiljö 

§34 Styrelse/nämnd har huvudansvar för arbetsmiljön inom sitt 

verksamhetsområde. Detta innebär ansvar för att nödvändiga 
arbetsmiljöåtgärder vidtas och att det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs 
enligt gällande föreskrifter. 

Övriga uppgifter 

§35 Styrelse/nämnd får besluta om konkurrensutsättning. Vid principiella 

eller andra frågeställningar av större vikt för kommunen totalt, ska frågan om 
konkurrensutsättning överlämnas till kommunfullmäktige för prövning. 

§36 Styrelse/nämnd får träffa avtal inom sitt verksamhetsområde så länge det 

inte är av principiell natur eller av större vikt. 

§37 Styrelse/nämnd ska inom ramen för sitt uppdrag samverka internt i 

kommunen och med externa aktörer för att utveckla kommunens 
verksamheter. 

Ekonomi 

§38 Styrelse/nämnd ska följa de av fullmäktige angivna budgetramarna och 
de i kommunens årsplan preciserade budgetbesluten. 

§39 Styrelse/nämnd ska redovisa till fullmäktige hur verksamheten utvecklas 
och den ekonomiska ställningen under budgetåret. 

Lokalförsörjning 

§40 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens 
lokalförsörjning. 

§41 Styrelse/nämnd ansvarar för planering av nämndens behov av lokaler. 
Behovet ska behandlas i den av kommunstyrelsen utsedda lokalgruppen. 

§42 Vid förhyrning av lokaler längre än sex (6) år eller en årlig hyra 

överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt hyresavtal som kommunstyrelsen beslutat om 
och som inte påverkar hyresavtalets löptid gäller en tilläggskostnad 

överstigande tio (10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

Rätt att teckna avtal 

§43 Styrelse/nämnd äger rätt att teckna avtal inom sitt verksamhetsområde. 

Vid övriga avtal som inte regleras på andra sätt med en löptid längre än sex 
(6) år eller en årlig kostnad överstigande tjugo (20) prisbasbelopp beslutar 

kommunstyrelsen. 

För tilläggsavtal till befintligt avtal som kommunstyrelsen beslutat om och 

som inte påverkar avtalets löptid gäller en tilläggskostnad överstigande tio 
(10) prisbasbelopp för beslut i kommunstyrelsen. 

Personuppgiftsansvar för nämnder internt inom den kommunala 

förvaltningen 
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§44 Personuppgiftsanvaret inom Härnösands kommun är fördelat mellan de 
olika nämnderna och anges i kommunens förteckning över 

behandlingsändamål. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för kommunövergripande 
system och behandlingar (tex. HR, e-post och övriga system) och anges även 

dessa i kommunens förteckning över behandlingsändamål. 

Det är varje personuppgiftsansvarig nämnds ansvar att hålla förteckningen 

aktuell. 

Varje personuppgiftsansvarig nämnd är skyldig att ge instruktioner till en 
nämnd som ska utföra personuppgiftsbehandlingar för den 

personuppgiftsansvarige nämndens räkning. 

Nämnd som agerar personuppgiftsbiträde 

§45 Personuppgiftsbiträdet får bara behandla personuppgifterna enligt de 
dokumenterade instruktionerna från den personuppgiftsansvarige nämnden. 

Det måste finnas instruktioner för den nämnd som agerar 

personuppgiftsbiträde och en behandling får enbart utföras enligt den 
personuppgiftsansvariges nämnds instruktion. 
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2 Kommunstyrelsen 

Övergripande uppgifter 

§1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan 
med helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. 

Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska styrelsen inom sitt område se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Styrelsen ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 
kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

§2 Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen samordnar, genom att leda och styra, den 
kommunala verksamheten. Styrelsen leder och fastställer övergripande 

förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala 
verksamheten inklusive de kommunala bolagen.  

§3 Kommunstyrelsen ska vidare: 

1) ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet samt kommunal 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag, stiftelser och 

kommunalförbund  

2) ha uppsikt över verksamhet och uppdrag som bedrivs av annan 
juridisk person eller samverkansorganisation vilken kommunen 

ingår i 

3) besluta i frågor om samordning mellan nämnder och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens när något är oklart eller tvistigt 

4) fullgöra sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd 

5) kontrollera och följa upp verksamhet, när vård av kommunal 

angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare 

6) årligen fatta beslut enligt kommunallagen 6 kap. §9 gällande 
uppsiktsplikt gällande kommunala bolag 

7) ansvara för samverkan vid regional, nationell och internationell 
utveckling samt vid myndighetskontakter  

8) leda den strategiska utvecklingen inom verksamhetsområdena 
arbetsmarknad, vuxnas lärande och mottagning av nyanlända 

9) leda och samordna kommunens IT-verksamhet och digitala 

utveckling 

10) avge yttranden som ankommer på kommunfullmäktige när det inte 

är av principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrande 
behandlas av kommunfullmäktige 

11) upprätta översiktsplaner och fördjupningar  
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Ansvarsområde 

§4 Kommunstyrelsens ansvarsområden är 

1) översiktlig planering av användning av mark och vatten 

2) demokrati och inflytande 

3) bostadsförsörjning 

4) miljö- klimat- och energiarbete 

5) näringslivsutveckling inklusive besöksnäring 

6) mark- och exploateringsverksamhet 

7) infrastruktur inklusive bredbandsutveckling (digital tillgänglighet) 

8) övergripande kommunikations- och trafikförsörjning 

9) kultur 

10) mångfald, jämställdhet, tillgänglighet och folkhälsa 

11) våldsförebyggande arbete 

12) VA- och avfallsplanering samt renhållningsansvarig nämnd enligt 15 
kap. Miljöbalken 

13) planering för och samordning av kommunens arbete med 
extraordinära händelser i fredstid (lag 2006:544) och höjd beredskap  

14) planering för och samordning av kommunens arbete med civilt 
försvar och säkerhetsskydd 

15) det strategiska och samordnande arbetet inom informationssäkerhet 

16) samordning av kommunens externa och interna kommunikation, 
information och marknadsföring 

17) den digitala anslagstavlan 

18) samordning av de kommunala råden 

19) fördelning av bidrag till föreningar, organisationer och enskilda 

utifrån styrelsens verksamhet 

20) regelreformering 

21) central administration 

22) statistik och samhällsanalys 

23) medborgarservice 

24) bruk av kommunens heraldiska vapen och kommunens logotyp 

25) anskaffning av konstverk till kommunens förvaltningar, konstnärliga 
utsmyckningar av kommunens byggnader samt vara rådgivande vid 

utsmyckning av offentliga miljöer 

26) lagmässig skyldighet enligt bibliotekslagen 

27) frågor enligt hemvärnsförordningen (1997:146) 

28) arkivmyndighet enligt arkivlagen (1990:782) och kommunens 
arkivreglemente 
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29) kommunens officiella representation tillsammans med 
kommunfullmäktiges presidium 

30) Tillsyn, beslut och övrig myndighetsutövning i ärenden där annan 
nämnd på grund av jäv inte kan fatta beslut 

31) kommunens kollektivtrafik 

Utskott 

§5 Kommunstyrelsen ska ha ett arbetsutskott, som även utgör finansutskott, 

krisledningsnämnd samt personalorgan för den personal som arbetar inom 
samtliga nämnders verksamhetsområden.  

§6 Kommunstyrelsen har rätten att utöver arbetsutskott inrätta de utskott som 

styrelsen anser vara befogade. 

Ekonomisk förvaltning 

§7 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens ekonomiska och finansiella 
utveckling. 

§8 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens medelsförvaltning. 

§9 Kommunstyrelsen ansvarar för förvärv, överlåtelse och upplåtelse av 
fastigheter, tomträtter och andra nyttjanderätter vad avser kommunens fasta 

egendom. 

§10 Kommunstyrelsen ansvarar för underhåll och förvaltning av kommunens 
fasta och lösa egendom i den mån detta inte har uppdragits åt annan nämnd 

eller bolag. 

Arbetsgivarfrågor  

§11 Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för hela Härnösands 
kommun. 

§12 Kommunstyrelsen har ansvar för att samordna kommunens 

arbetsmiljöarbete. 

§13 Kommunstyrelsen ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan 

kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

§14 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens personalpolitik. 

§15 Kommunstyrelsens arbetsutskott är kommunens löne- och 

pensionsmyndighet. 



Härnösands kommun 
Datum 

2022-11-25 
Diarienummer 

KS 2022/000415 
Sida 

11(18) 
 

 

3 Arbetslivsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Arbetslivsnämnden ansvarar för att: 

1) fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
vuxna enligt skollagen (2010:800) 

2) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om samhällsorientering för 
vissa nyanlända invandrare (2013:156) 

3) fullgöra kommunens uppgifter enligt lag om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning (2016:38) 

4) samordna och erbjuda sysselsättning och arbetsmarknadsinsatser 

enligt socialtjänstlagen (2001:453) 4 kap 4§ samt för personer som 
står långt från arbetsmarknaden  

5) samordna kommunens sommarjobb för ungdomar 

6) erbjuda yrkeshögskoleutbildning utifrån lokala och regionala behov 

7) drift av Härnösands energitekniska arena 

8) erbjuda en mötesplats och resurser för vuxenstuderande, förmedla 
utbildning och verka för utveckling av eftergymnasial utbildning i ett 
lokalt och regionalt perspektiv 

9)  stödja och utveckla integrationsfrämjande insatser 

10) förmedla tolktjänster 
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4 Samhällsnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Samhällsnämnden ansvarar för: 

1) att vara verkställande organ för mark- och exploateringsverksamhet 
inklusive förvaltning och förädling av mark- och skogstillgångar 

2) att vara kommunal väghållningsmyndighet 

3) teknisk försörjning avseende kommunens gator och vägar inklusive 

gatu- och vägbelysning 

4) skötsel och utveckling av allmän platsmark samt park- och 
grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

5) myndighetsfrågor och förvaltning av kommunens hamnar och kajer 

6) uppgifter inom plan- och byggväsendet och har närmaste kontroll av 

byggverksamhet enligt plan- och bygglagen 

7) uppgifter som enligt annan lag ska verkställas av kommunal nämnd 
inom plan- och byggväsendet 

8) uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med stöd av 
miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen och strålskyddslagen 

9) uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av nämnd inom miljö- 

och hälsoskyddsområdet 

10) uppgifter inom miljövårds- och naturvårdsfrågor och planering inom 

kulturmiljöområdet 

11) Samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag 
(1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor 

12) alla frågor enligt lag (1978:24) om kommunal parkeringsövervakning 
samt för alla frågor enligt samma lag om kontrollavgift vid olovlig 

parkering vad avser kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är 
tillämplig 

13) trafikplanering och trafiksäkerhet 

14) lokala trafikföreskrifter 

15) mätteknisk verksamhet, kartproduktion och samordning av GIS-

tjänster 

16) kommunala namngivningsfrågor, adressering och lägenhetsregister 

17) fritids- och idrottsområdet  
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18) att utöva tillsyn över sprängämnesprekursorer 

19) att anta detaljplaner och områdesbestämmelser om planärendet inte är 

av principiell betydelse eller av större vikt 

20) att driva miljö- och energistrategiskt arbete och miljöledning inom 
ramen för nämndens verksamhetsområde 

21) kommunens energirådgivning 

22) beslut om flyttning av fordonsvrak enligt lag om flyttning av fordon i 

vissa fall 

23) genomförande av bostadsanpassning enligt lagen om 
bostadsanpassningsbidrag 

24) att utveckla friluftslivet 

25) kommunens ungdomsgårdsverksamhet samt annan 

ungdomsverksamhet inom nämndens ansvarsområde 

26) att stödja, stimulera och samverka med föreningar, enskilda och 
organisationer inom nämndens verksamhetsområde 

27) drift och upplåtande av lokaler och anläggningar inom nämndens 
verksamhetsområde 

28) att fördela bidrag till föreningar, organisationer och enskilda utifrån 
nämndens verksamhetsområde 

29) beslut om taxor och avgifter för verksamhet i lokaler och 

anläggningar inom nämndens verksamhetsområde 

30) utarbetande av förslag till planer och yttra sig över planer, 

utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde 

31) beredning och beslut i ärenden rörande tillstånds- och 
registreringsprövningar av lokala lotterier 

32) kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

33) tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

34) tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 

35) uppgifter som tillfaller kommunen i enlighet med lagen om 

tobaksfria nikotinprodukter  

36) kommunens kostverksamhet 



Härnösands kommun 
Datum 

2022-11-25 
Diarienummer 

KS 2022/000415 
Sida 

14(18) 
 

 

5 Skolnämnd 

Övergripande uppgifter 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan. 

Ansvarsområde 

§2 Skolnämnden ansvarar för att: 

1)  fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdomar enligt skollagen (2010:800) 

2)  ge stöd och service till funktionsnedsatta som inte ankommer på 
annan nämnd 

3) leda och samordna verksamheten inom skol- och 
utbildningsformerna: 
- förskola 

- pedagogisk omsorg 
- öppen förskola 

- förskoleklass 
- grundskola 
- grundsärskola 

- fritidshem 
- gymnasieskola 
- gymnasiesärskola 

- musik- och kulturskola 

4) utforma utbildning i överenstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar 

5) utforma utbildning i enlighet med bestämmelser i arbetsmiljölagen 
(1997:1160) 

6) bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling 
av barn och elever 

7) utbildning kommer till stånd för alla skolformer inom nämndens 
ansvarsområde för alla barn och elever i kommunen 

8) alla skolpliktiga barn fullgör sin skolgång 

9) utöva tillsyn över förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem vars 
huvudmän kommunen har godkänt 

10) kommunens uppgifter enligt skollagen 29 kap. §9, kommunens 
aktivitetsansvar för ungdomar  

11) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på huvudmannanivå 
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6 Socialnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Socialnämnden ansvarar för: 

1) kommunens uppgifter inom individ- och familjeomsorg 

2) kommunens uppgifter inom omsorg om funktionshindrade  

3) kommunens uppgifter inom äldreomsorg  

4) kommunens uppgifter inom hemtjänst 

5) kommunens uppgifter inom kommunala hälso- och sjukvården 

6) kommunens uppgifter inom vad som i lag sägs om socialnämnd 

7) insatser och avgifter inom socialtjänsten för vård och omsorg till 

äldre och funktionshindrade 

8) kommunens uppgifter in om socialtjänsten för individ- och 

familjeomsorg 

9) att familjerådgivning kan erbjudas den som begär det 

10) fördelning av bidrag till ideella organisationer inom nämnds 

verksamhetsområde 

11) fördelning av bidrag ur fonder inom nämndens verksamhetsområde 

12) insatser och avgifter med stöd av lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (1993:387) förutom korttidstillsyn avseende elever 
i den obligatoriska skolan 

13) insatser och avgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården 

14) insatser, avgifter och upphandling enligt lagen om kommunala 
befogenheter att tillhandahålla servicetjänster åt äldre inom 

nämndens ansvarsområde 

15) uppgifter enligt lagen om valfrihetssystem (2008:962) 

16) ensamkommande asylsökande barn/unga, och barn/unga som 
beviljats uppehållstillstånd 
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7 Valnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt kommunallagen 6 kap. §6 ska nämnden inom sitt område se till att 
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för 
verksamheten. 

Nämnden ska också se till att internkontrollen är tillräcklig samt att 
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt. 

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 

kommunallagen 10 kap. §1 har lämnats över till någon annan.  

Ansvarsområde 

§2 Valnämnden ska fullgöra de uppgifter som ankommer på kommunal 
valnämnd enligt vallagen och övriga valförfattningar samt lag om 
kommunala folkomröstningar. 
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8 Krisledningsnämnd 

Övergripande uppgift 

§1 Enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ska 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod utse en krisledningsnämnd som 
ska fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. I övrigt 

tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Nämndens sammansättning 

§2 Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör kommunens krisledningsnämnd.  

Ansvarsområde 

§3 Ordförande i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse 

medför att nämnden ska träda i funktion och fattar då beslut om att så ska 
ske. 

Beslutet och motiv till beslutet ska dokumenteras. 

Var och en i krisledningsnämnden som får kännedom om en händelse som 
motiverar att krisledningsnämnden bör aktiveras har ansvar att larma 

ordföranden. 

§4 Ordförande får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska 

därefter snarast anmälas till nämnden. 

§5 Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder i första hand 1:e 

vice ordföranden och i andra hand 2:e vice ordförande in i dennes ställe. 

§6 Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 
verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen och helägda 

kommunala bolag där det är reglerat i avtal eller ägardirektiv. Om möjligt 
ska berörd ordförande getts tillfälle att yttra sig. 

§7 Krisledningsnämnden får vid en extraordinär händelse i fredstid vid 

behov begära bistånd från eller bevilja bistånd till andra kommuner eller 
regioner/landsting.  

Kommunernas biståndsinsatser måste emellertid, alltid ligga inom ramen för 
den kommunala kompetensen enligt kommunallagen. 

§8 Krisledningsnämnden får under en extraordinär händelse i fredstid lämna 

begränsat ekonomiskt stöd till enskild som direkt eller indirekt drabbats av 
händelsen. 

§9 När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till 
ordinarie nämnd och att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra. 

§10 Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattning av 

redovisningen och formerna för denna. 
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9 Överförmyndare 

Utöver vad som stadgas i kommunallagen (2017:725) (KL) och 
överförmyndarnämnd i föräldrabalken (1949:381) (FB) gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. I FB framgår att i varje kommun ska det 

finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.  

Vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller, 

med de avvikelser som följer av föräldrabalkens bestämmelser. 

Härnösands kommun och Kramfors kommun utgör en gemensam 
överförmyndarnämnd. Härnösands kommun är värdkommun för nämnden. 

9.1 Överförmyndarnämndens verksamhetsområde och övergripande 

uppgifter 

§1 Överförmyndarnämnden är en kommunal förvaltnings- och 
tillsynsmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över gode män, förvaltare 

och förmyndare. 

1) Överförmyndarnämnden ansvarar för att 

överförmyndarverksamheten i kommunerna bedrivs i enlighet med 

reglerna i föräldrabalken samt andra författningar som reglerar frågor 

knutna till överförmyndarverksamhet. 

2) Överförmyndarnämnden ska se till att den interna kontrollen är 

tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 

tillfredställande sätt. 

 



2023-01-16 

Vasternorrland 

Medlemsorganisationer 

NOMINERINGAR TILL STYRELSEN FÖR 
NTFVÄSTERNORRLAND 

HÄRNÖSANDS KOMMUN 

2023 -01- 1 9 

Valberedningen ber om uppgifter på vilka personer som Ni önskar föreslå 
till styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund/NTF för 
verksamhetsåret 2023. 

Senast den 9 februari måste valberedningen ha förslagen, som Ni skickar in 
på bifogad blankett till förbundets kansli. 

Den nuvarande styrelsens sammanställning framgår av bifogat utdrag ur års
mötesprotokollet. Valberedningen kommer i möjligaste mån att försöka tillgodose 
era önskemål. 

Det är angeläget att ni i nomineringsarbetet uppmärksammar valberedningens 
ambition att i styrelsen uppnå en jämnare köns- och åldersfördelning. Nominera 
gärna två personer, en man och en kvinna. 

Valberedningen består av följande personer: 
Jan Olov Häggström, Örnsköldsvik, sammankallande 
K-G Ström, Sollefteå 

Förbundets årsmöte äger rum i Härnösand i mars 2023. Särskild inbjudan skickas 
senare. 

Med vänliga hälsningar 
På uppdrag av valberedningen 

/v\QV\.,Cl-LLLL LCl V\.,dStYÖV¾ 
Mona-Ull Landström 
Verksamhetsledare NTF Västernorrland 

Bifogas: Svarsblankett 
Utdrag ur årsmötesprotokoll 2021 



Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförhund/NTF 

Till styrelsen för Västernorrlands läns Trafiksäkerhetsförbund/NTF Västernorrland 
under 2023 föreslår vi följande person( er): 

...................... ...................................................................... 

······························ ....... .. ... ··············· ··· ··· ·· ···· ........... ........ . 

Organisation/Myndighet: 

................... ................ ..... .. ....... .................... ............ ... ..... 

E-post adress: ........................... . ... . .......... ..... .. . ..... ................. . 

Datum: ....................... . ................. . 

Underskrift: ................. . ........... ........ .... . ....... .. ........... ... ........ . 

Insändes till NTF, Västernorrland, Storgatan 3, 871 31 Härnösand, eller 

e-post mona-lill.landstrom@ntf.se Senast den 9 februari. 



Utdrag ur årsmötesprotokollet 2022 

14. Val av ordförande i förbundet för ett år 
Till ordförande i förbundet valdes Mikael Sjölund, Region Västernorrland. 

15. Val av övriga ledamöter 

Ordinarie 
Linda Saltin, Härnösands Kommun 
Kim Ottosson, Sundsvalls Kommun 
Lars Lövgren, Ånge Kommun 
Gunnar Grönberg, Timrå Kommun 
Charina Nordwall, Yrkesförarrådet 
Sten-Olov Altin, M Sundsvall 
Lars Silverlöv, Äldrerådet/SPF 

Fet stil = nyval 

Suppleanter 
Gunlög Jacobsson, Region V-norrland 
Margareta Eden, PRO Medelpad 
Nils Modin, Sollefteå kommun 
Britt-Inger Staaf, Ö-viks kommun 
Lars Engström, PRO Ångermanland 

16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år 

Ordinarie 
Eva Höglund, Revidacta AB 
Birgitta Edin, Förtroendevald revisor 

Suppleanter 
Mats Bengtsson, Revidacta AB 
Anita Hjeltman, Förtroendevald revisor 

17. Val av valberedning 
Till valberedning valdes Jan Olof Häggström, sammankallande, K-G Ström, Sollefteå 
Beslut: Eftersom den tredje ledamoten är fortfarande vakans så det uppdrogs det till 
Mona-Lill L att ta kontakt med Jonas Boström om han kan vara med i valberedningen 



 

 

Postadress 

Härnösands kommun 
Kanslienheten 
871 31 Härnösand 

Besöksadress 

 
Norra Kyrkogatan 3 
 

Hemsida 

www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 80 00 vx 
Organisationsnr 

212000-2403 

E-post 

kansliet@harnosand.se 
Fax 

 
Bankgiro 

5576-5218 
 

 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Petra Werner, 0611-34 85 30 

petra.werner@harnosand.se 

INBJUDAN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-12-29 
  

  

 

 
 

 

 
 Nämndens ordförande 

Förvaltningschef 
Nämndsekreterare 

 

Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i nämnden 

Inför den nya mandatperioden erbjuds här ett utbildningspaket riktat till 
nämndens ledamöter.  

Delar som tas upp är bland annat: 

 Regelverk och styrande dokument (Kommunallag mm) 

 Gemensamma bestämmelser, arbetsformer, uppgifter och 
befogenheter för nämnder och styrelse 

 Styrande dokument Härnösands kommun 

 Mål och resultatstyrning 

 Kommunens budget och uppföljningsprocess 

 Internkontroll och kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

 Regelverk kring allmänna – offentliga och sekretessbelagda 
handlingar/principer 

 Hot och våld, förtroendevalda 

 

Vi som håller i utbildningstillfället arbetar på kanslienheten och vår roll i 

kommunen är att stödja och leda arbetet inom exempelvis målarbetet, 
internkontroll, folkhälsa, brottsförebyggande arbete samt 

informationssäkerhet. 

Om nämnden vill anta erbjudandet kontakta då undertecknad för att 
bestämma dag och tid. 

Petra Werner 
Chef Kanslienheten 
  

 

~ Härnösands t1J kommun 
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