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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden
Plats och tid

Olof Högbergsalen, torsdagen den 18 november 2021 kl 08:15-14.50, ajournering kl.
09.47-10.06, 12.03-13.30, 13.58-14.15

Beslutande

Ledamöter

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande
Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande § 151–163, 165–170
Anna Andersson (L) tjänstgörande ersättare för Christian Wasell (M), 2:e vice
ordförande § 164
Anne-Cathrine Genberg (S)
Linda Saltin (S)
Keith Bryant (V) tjänstgörande ersättare för Anders Bergqvist (V)
Lisa Dahlén (MP)
Anders Nordström (KD)
Per-Eric Norberg (C)
Charlotte Bystedt (SD)
Fredrik Bäckman (M)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Thomas Jenssen, förvaltningschef, Emma Pettersson, nämndsekreterare,
föredraganden under informationsärenden enligt § 151 nedan

Justerare

Fredrik Bäckman (M)

Justeringens plats och tid

Johannesbergshuset

Rune Danielsson (S)
Lillemor Andersson (C)
Per Lingensjö (MP) § 151–165, 167–169

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Emma Pettersson

Ordförande
Knapp Britta Thyr
Justerare
Fredrik Bäckman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2021-11-22

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Emma Pettersson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2021-12-14
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 151

Dnr 40226

Informationsärenden
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Informationsärenden som har föredragits på dagens möte:
Barnkonventionens tillämpning inom vår förvaltning – Clara Lebedinski
Arfvidson
Delegationsbeslut till granskning:
SAM 2021–1806, Delegationsbeslut 2021-09-13 – Beslut om bygglov,
Starred 1:47 – Sara Sjöberg
SAM 2021–2637, Delegationsbeslut 2021-09-15 – Grävtillstånd – Mona
Lidén
Internkontrollplan 2022 – Linda Fransson
Serveringstillstånd – Taco Tequila AB – Petri Stenport/Helene Lager
Fokusområde Miljö – Mattias Eknemar/Helene Lager
Budgetuppföljning oktober 2021 – Mattias Eknemar
Nya kostpriser för Kostavdelningen inför 2022 – Mattias Eknemar
Tillgänglighetsprojekt – Niclas Hälldahl
Redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut – Thomas Jenssen
Redovisning delegationsordning – Thomas Jenssen
Nytt hyresavtal Navet – Thomas Jenssen
Information om NTF:s rapport Härnösand – Thomas Jenssen
Ekonomisk handlingsplan, återrapportering för oktober – Thomas Jenssen
Tjänstekoncessionsavtal Simhallen från 2014 – Thomas Jenssen
Utreda möjligheterna med olika alternativ för gatuskötsel – Knapp Britta
Thyr
______
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2021-11-18
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§ 152

Dnr 30343

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att välja Fredrik Bäckman (M) som justerare för dagens protokoll. Justering
sker i Johannesbergshuset 2021-11-22, kl. 09.30.
______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 153

Dnr 31757

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen med följande ändring:
ärende § 164 omformuleras rubriken till Utreda möjligheterna med olika
alternativ för gatuskötsel.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 154

Dnr 2021-000155 1.2.4.1

Budgetuppföljning oktober 2021
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista oktober
för samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2021 har
samhällsnämnden en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet
när vi summerar perioden jan - okt visar ett budgetunderskott med 4,2 mnkr.
Nivån för interna och externa intäkter visar för perioden ett underskott med
5,7 mnkr. Det är främst hos bad- och fritidsanläggningar där man har ett
intäktstapp på grund av pandemin och de negativa effekter denna för med
sig.
Personalkostnaderna är för perioden 3,3 mnkr lägre än budgeterat vilket
beror på låga vikariekostnader för fritidsverksamheterna där extra personal ej
behövts under pandemin samt en ej tillsatt tjänst på plan- och
byggavdelningen.
Köp av huvudverksamhet där främst entreprenad- och trafikkostnader
belastar budget visar totalt sett ett underskott på 0,6 mnkr för perioden.
Avskrivningskostnader totalt sett för hela förvaltningen ligger för perioden
något under budgeterad nivå med ett överskott på 1,8 mnkr.
Socialt perspektiv
Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan.
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ingen påverkan.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08
Rapport budgetuppföljning oktober
______

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 155

Dnr 2021-000169 1.2.3.2

Internkontrollplan 2022
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag på bruttolista med risker som värderats genom
konsekvens- och sannolikhetsbedömning inför beslut om internkontrollplan
2022,
att till internkontrollplanen 2022 välja risken handläggningsprocess för
serveringstillstånd,
att till internkontrollplanen 2022 välja risken handläggningsprocessen för
vattenfrågor samt
att anta internkontrollplanen 2022 som en del i verksamhetsplanen 2022.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Internkontroll är en process där såväl den politiska som den professionella
ledningen samt övrig personal samverkar för att med rimlig grad av säkerhet
kunna uppnå:
•

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
och

•

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

Utgångspunkt för vilka risker som ska hanteras i internkontrollen kan vara
att identifiera vad är det i rutiner, processer eller system som kan utgöra risk
för att Kommunfullmäktiges uppsatta mål inte uppfylls.
Varje nämnd har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom sitt
verksamhetsområde och ska återrapportera till kommunstyrelsen om hur
internkontrollen fungerar.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

Samhällsnämnden ska därför årligen besluta om en plan för internkontrollen
som bidrar till att utveckla och effektivisera förvaltningens verksamhet.
Internkontrollplanen ingår som en del av verksamhetsplanen och beslutas
inom ramarna för verksamhetsplanen och följs upp som en del av
verksamhetsberättelsen. Eventuella brister som upptäcks ska rapporteras till
kommunstyrelsen.
Första steget i arbetet med att ta fram en plan är att identifiera och kartlägga
risker knutna till ett av kommunens övergripande mål samt till en rutin,
process eller system. Samhällsförvaltningens ledningsgrupp har
sammanställt en bruttolista med risker, se bilaga 1. Dessa risker har sedan
värderats genom en konsekvens- och sannolikhetsbedömning av
förvaltningens arbetsgrupp för interkontroll.
Samhällsförvaltningen föreslår att de två processer som värderats ha högst
risk väljs ut för intern kontroll 2022. Det handlar om risken för att
upprätthålla kontinuitet i verksamheterna, med fokus på handläggningen av
serveringstillstånd och vattenfrågor.
Socialt perspektiv
Förslaget bedöms inte påverka perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte påverka perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Förslaget bedöms inte påverka perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-10
Härnösands kommuns reglemente för internkontroll, KS 2021–196 med
tillhörande tillämpningsanvisning.
Samhällsförvaltningens bruttolista
Tillämpningsanvisningar internkontroll
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Samhällsnämnden

§ 156

Dnr 2021-000170 2.6.1.2

Nytt hyresavtal Navet
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppdra till kommundirektören att teckna omförhandlat hyresavtal för
Navet.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Magnus Oskarsson (S).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Lokalgruppen beslutade i december 2020 att låta hyresavtalet löpa i
ytterligare tre år till och med 2024-12-31.
Enligt nuvarande avtal har hyresgästen ansvaret för utrustning och inre
underhåll och det finns ett omfattande behov av utbyte av kokgrytor samt att
utföra visst inre underhåll. Kostnader för utbyte av grytor och inre underhåll
beräknas till ca 2,8 miljoner kronor under den kommande 5-årsperioden.
Efter förhandlingar med hyresvärden har denne lämnat ett förslag som
innebär att befintliga kokgrytorna med ångdrift byts ut till nya kokgrytor
med eldrift samt att golvet i anslutning till grytorna renoveras. Därutöver
utför hyresvärden inre underhåll på golv i korridorer och godsmottagning
samt i personalrum.
Hyresvärden erbjuder sig nu att utföra och bekosta ovan angivna åtgärder
villkorat att nytt hyresavtal tecknas för en löptid om tio år från 2022-08-01
till och med 2032-07-31 samt att bashyran höjs med ca 300 000 kr per år. I
övrigt ska samma villkor gälla för det omförhandlade hyresavtal.
Socialt perspektiv
Beslutet påverkar inte det sociala perspektivet.
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Ekologiskt perspektiv
Beslutet påverkar inte det sociala perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Kommunens budget påverkas av hyreshöjningen enligt förslaget. En
investering i annans fastighet skulle också påverka budgeten för kommunen
och lokalgruppen samt samhällsförvaltningen förordar att underhåll av
beskriven typ regleras enligt omförhandlat avtalsförslag.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Hyreskontrakt för lokal Fastlandet 2:84
______
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§ 157

Dnr 2021-000154 1.2.3.1

Redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lisa Dahlén (MP), Knapp Britta Thyr (MP) och Per
Lingensjö (MP).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden följer kontinuerligt upp de uppdrag som nämnden ger
förvaltningen samt de uppdrag nämnden får från kommunfullmäktige.
Socialt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet har ingen påverkan på perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-05
Uppdragsbeslut från samhällsnämnden till samhällsförvaltningen 2021-1105
______
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Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 158

Dnr 2021-000177 1.1.3.0

Revidering av samhällsnämndens delegationsordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta reviderad delegationsordning för samhällsnämnden 2021-11-18.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden antog en reviderad version av delegationsordningen för
samhällsförvaltningen reviderad 2019-01-17.
Mot bakgrund av oklarheter kring hantering av hyresavtal och
lokalanpassning föreslås tillägg av ny rubrik med punkt 6, tecknande av
hyresavtal i delegationsordningen.
Lista på förändringar:

Tecknande av hyresavtal

Tecknande av hyresavtal

Justerandes sign

Delegat

Hyresavtal med en löptid på upp till
tre (3) år eller en årlig hyra på
maximalt tio (10) prisbasbelopp.

Förvaltningschef

Övriga avtal
Avtal som inte regleras på
annat sätt med en löptid på
upp till tre (3) år eller en årlig
kostnad på maximalt tio (10)
prisbasbelopp.

Delegat
Förvaltningschef

Utdragsbestyrkande

Anteckning
Efter beslut i lokalgruppen.
För tilläggsavtal till befintligt
hyresavtal som inte påverkar
hyresavtalets löptid gäller en
tilläggskostnad på maximalt
fem (5) prisbasbelopp.
Anteckningar
För tilläggsavtal till befintligt avtal
som inte påverkar avtalets löptid
gäller en tilläggskostnad på maximalt
fem (5) prisbasbelopp.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

Socialt perspektiv
Beslutet påverkar inte det sociala perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet påverkar inte det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet förtydligar det juridiska ansvaret i kommunorganisationen och
påverkar därmed perspektivet positivt.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04
Delegationsordning för samhällsnämnden reviderad 2021-11-18
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands
kommunversion 5.0
______

Justerandes sign
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Samhällsnämnden

§ 159

Dnr 2021-000089 1.1.3.1

Tillgänglighetsprojekt
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att ta fram en tillgänglighetsplan i dialog med
tillgänglighetsrådet under verksamhetsåret 2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Tillgänglighetsrådet jobbar ständigt med att hitta förbättringar inom
tillgänglighetsområdet. Många problem som uppmärksammas av
medlemmar i rådet är små saker som man ofta inte tänker på, ofta kan det
krävas små åtgärder. Små åtgärder som dock kan ha stor betydelse för de
som berörs.
Ett exempel är de pollare som finns i gatubilden. De har samma gråa färg
som gatstenarna vilket är ett stort problem för de som har synnedsättning.
Det är en fråga som har varit uppe länge, men som ännu inte fått en lösning.
Mot den bakgrunden förslår tillgänglighetsrådet att kommunstyrelsen ger
samhällsnämnden i uppdrag att uppdra åt samhällsförvaltningen att starta ett
projekt med de berörda föreningarna som ett första steg i att hitta former för
hur vi enkelt kan förenkla vardagen för personer med funktionsnedsättning.
På så sätt kan samhällsnämnden/förvaltningen tillsammans med olika
föreningar i tillgänglighetsrådet arbeta för att identifiera och åtgärda problem
i utomhusmiljön för funktionshindrade.
Socialt perspektiv

Justerandes sign
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Projektets mål är att göra stadsmiljön mer tillgänglig för personer med
funktionshinder. Tanken är att utnyttja den kompetens som finns i
tillgänglighetsrådets medlemsorganisationer för att göra så att den fysiska
planeringen kan skapa trygghet och tillgänglighet för alla.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-04-14
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Dnr 2021-000064 1.1.3.1

E-förslag - Flytt av busshållplats på Skördevägen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bifalla e-förslaget.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Knapp Britta Thyr (MP) och Lisa
Dahlén (MP).
Yrkanden
Per-Eric Norberg (C) föreslår en ändring av att-satsen som lyder:
att bifalla e-förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Per-Eric
Norbergs (C) förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med PerEric Norbergs (C) förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med Per-Eric
Norbergs (C) förslag.
Bakgrund
Erika Vesterholm lämnade 2021-01-25 ett e-förslag om att busshållplatsen
på Skördevägen skulle flyttas längre ner efter vägen och dessutom utformas
på ett mer trafiksäkert sätt.
E-förslaget uppnådde tillräckligt antal röster och lämnades därför vidare till
Samhällsnämnden för behandling.
Samhällsförvaltningen delar förslagsställarens uppfattning och därför
ansökte vi under våren 2020, via Kollektivtrafikmyndigheten, om statlig
medfinansiering för att ordna en ny hållplats.
Bidrag beviljades och en ny hållplats har byggts under hösten 2021. Det
återstår några mindre åtgärder innan den kan tas i bruk vilket vi räknar med
kommer att ske under november 2021.
Den nya hållplatsen har plattform med taktil plattläggning, väderskydd,
digital hållplatsinformation och en anslutningsväg till befintlig gångväg.

Justerandes sign
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Bild på nya hållplatsen

Socialt perspektiv
Det nya hållplatsläget och den nya hållplatsens utformning underlättar för
resande med buss. Sett ur ett barnperspektiv innebär åtgärden en avsevärd
förbättring av trafiksäkerheten.
Ekologiskt perspektiv
Förbättringar för resande med busstrafiken torde innebära att fler nyttjar den
resmöjligheten som alternativ till den egna bilen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den nya hållplatsen innebär något ökade drift-och underhållskostnader men
bedöms kunna inrymmas i befintlig ram.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-02
E-förslag - Flytt av busshållplats på Skördevägen
______
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§ 161

Dnr 2021-000180 3.2.2.11

Serveringstillstånd - Taco Tequila AB
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen medge Taco Tequila AB med
organisationsnummer 559238–6147, serveringstillstånd om andra att-satsen
är uppfylld. Serveringstillståndet avser servering av starköl, vin, andra jästa
alkoholdrycker samt spritdrycker till slutna sällskap och allmänheten vid
Taco Tequila Bar, Köpmangatan 8, 871 30 Härnösand. Servering av
alkoholdrycker påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 02.00, året
runt,
att räddningstjänstens villkor ska vara åtgärdade enligt yttrande innan
verksamheten får öppna och
att upprättade beslutsunderlag samt beslut överlämnas till Länsstyrelsen
enligt 9 kap. 2 § alkohollagen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Taco Tequila AB med organisationsnummer 559238–6147 inkom med
ansökan om tillstånd gällande servering av alkoholdrycker enligt
alkohollagen den 4 oktober 2021. Sökande bolaget ska servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till slutna sällskap och
allmänheten enligt ansökan. Sökande bolaget avser att servering av mat och
dryck påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast kl. 03.00, året runt.
Ägarförhållanden
Sökande bolaget är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands
kommun. Taco Tequila AB ska bedriva restaurangverksamhet, servering och
försäljning av mat samt därmed förenlig verksamhet enligt underlag.
Sökande bolaget, Taco Tequila AB med organisationsnummer 5592386–
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6147 ägs av Basel Abdalaziz Mashour Afana och Mohammed Abdalaziz
Mashour Afana.
Branschvana
Nya bolag som söker om serveringstillstånd ska göra ett nationellt
kunskapsprov gällande alkohollagen och dess bestämmelser med godkänt
resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av
Folkhälsomyndigheten.
Basel Afana, en av ägarna bedriver annan verksamhet med
serveringstillstånd. Enligt 10 § punkt 3 (FoHMFS 2014:7) behöver inte ny
verksamhet göra kunskapsprov om man i samma kommun har
serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars
kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta branschvana.
Undantagsregel gäller därmed för detta bolag.
Yttranden
-

Polismyndigheten
Polisen gjorde en registerslagning 2021-11-02 och fann inget som
kunde påverka ansökan om serveringstillstånd.
Polismyndigheten ifrågasätter serveringstidens avslut kl. 03.00 och
anser att detta ej är i linje med normaltiden för alkoholservering.
Polisen anser att detta bör beaktas vid ett beslut om
serveringstillstånd.
I händelse av ordningsstörningar och andra händelser av brottslig
karaktär i samröre med restaurangens verksamhet kommer
Polismyndigheten att kunna förelägga om att ordningsvakter ska
finnas på plats.

Justerandes sign

-

Samhällsförvaltningen
Sökande bolag registrerades som livsmedelsverksamhet 2021-08-25.
Eftersom det i dagsläget inte ännu bedrivs någon verksamhet i
livsmedelsanläggningen har det inte skett någon livsmedelskontroll
efter att anläggningen registrerats. Risk för såväl lukt- som
bullerstörningar kan uppstå eftersom närboende kan beröras.
Verksamhetsutövaren bör därför beakta detta.

-

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har mottagit ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd från Taco Tequila AB. Räddningstjänsten har
granskat de inkomna handlingarna med diarienummer SAM-20212733 samt genomfört ett platsbesök den 8/11–2021 med
verksamhetsansvarige Basel Afana.
Lokalen har tidigare använts som restaurang och nattklubb. Ett
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tidigare ärende i samma lokal yttrade vi oss den 2018-08- 20 med att
sätta ett maxantal i lokalen på 150 stycken.
Vid besöket den 8/11–2021 gick vi genom samtliga delar av lokalens
utrymmen både markplan och källaren. Verksamheten fick berätta
hur deras vision är med verksamheten och deras önskemål om
maxantal personer inne i lokalen. Deras ambition är tillstånd för max
200 stycken totalt i lokalen. Ansökan står det maxantalet på 300
stycken vilket är fel enligt Basel Afana.
Räddningstjänstens anser att dessa punkter skall vara åtgärdade innan
verksamheten får starta.
- Lokalen skall ha en automatiskt- och manuellt utrymningslarm.
Täckningsgraden skall vara heltäckande i de publika lokalerna och
hörbarheten skall säkerställas i hela lokalen.
- Utrymningskyltar skall vara utformade enligt AFS 2020:1.
- Nödbelysning skall monteras enligt BBR 5:343. Framförallt
källaren och trappen.
- Handbrandsläckare skall finnas på bägge våningsplanen samt max
25 meter mellan varandra.
- Köket skall ha minst två stycken kolsyresläckare och en brandfilt
samt att personalen måste ha kunskap om hur dessa används.
- Utrymningsvägen från källaren går via en annan fastighet innan
man kommer ut i det fria. Nödbelysning och utrymningskyltar måste
monteras även där samt att det inte får finnas något brännbart
material i korridoren. Korridorens bredd måste också vara minst 0,9
meter. Detta måste säkerställas då det är en annan fastighetsägare
som äger utrymningsvägen.
- Skyltar som beskriver hur många som får vistas i lokalen måste
monteras i entrén samt vid trappen ner till källaren.
- Räddningstjänstens bedömning av ett maxantal på 200 personer i
lokalen är godtagbart om ovanstående punkter åtgärdas. Maxantal i
källaren är 50 stycken, detta baseras på möjlighet till utrymning samt
lokalens utformning.
Serveringslokalen besöktes 2021-10-29. Basel Afana visade lokalen, den var
under renovering. Basel informerade om koncept, meny och brandskydd.
Vid besöket diskuterades öppettider då bolaget sökt för öppethållande till
03.00. Basel jämförde Sundsvalls öppettider som i vissa fall var 03.00.
Öppettider
Taco Tequila AB har ansökt om servering till 03.00. I Härnösands kommun
kan undantag göras till serveringstider fram till 02.00 enligt beslutade
riktlinjer för serveringstillstånd. Bestämmelsen i 8 kap. 19 § alkohollagen
om serveringstider syftar främst till att motverka olägenheter som onykterhet
och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig del av den

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

svenska alkoholpolitiken, och social hänsyn ska därför gå före affärsmässig
eller konkurrensmässig hänsyn.
Normal serveringstid enligt alkohollagen är mellan kl. 11.00 till och med
01.00.
Polismyndighet och samhällsförvaltningens miljöavdelning är obligatoriska
remissinstanser och deras yttranden är av stor betydelse vid prövning av
serveringstiden.
Polismyndigheten ifrågasätter i yttrande om serveringstidens avslut kl. 03.00
och anser att detta ej är i linje med normaltiden för alkoholservering. I
yttrandet från samhällsförvaltningen framgår att risk för lukt – som
bullerstörningar kan uppstå eftersom närboende kan beröras.
Uppgifter från databas
För att utföra ett snabbare remissförfarande använder samhällsförvaltningen
databasen SYNA. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Tillgång
till databasen Syna möjliggör att all upplysning om bolags och firmors
ekonomiska tillstånd som tidigare lämnades av Skatteverket och
Kronofogden kan hämtas direkt hos Syna.
Av databasen framgår bland annat att sökande bolaget registrerades 202001-24 och innehar F-skattsedel från och med 2020-02-05. Bolaget är
registrerat för moms sedan 2020-02-05. Vid en slagning 2021-11-03
framkom att det sökande bolaget samt dess företrädare inte har några
betalningsanmärkningar samt inte hade något skuldsaldo.
Socialt perspektiv
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och
näringslivspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med
skyddslagstiftning är att begränsa tillgången till alkohol för personer under
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar.
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt
tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med att skydda barn och
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador.
Serveringslokalen ligger inte i närheten av skolor, samlingslokaler för
ungdomar och dylikt.
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Ekologiskt perspektiv
Sökande bolagets representanter informerar om att maten alltid lagas från
grunden på serveringslokalen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Sökande bolaget och dess företrädare har inga betalningsanmärkningar och
har ej något skuldsaldo.
Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för
det arbete som utförs för att utreda sökanden lämplighet och vandels samt
kontrollera efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagens intentioner. En
övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med
sig täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed
påverkas inte kommunens övergripande budget nämnvärt.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12
Ansökan inkommen 2021-10-04
Remissvar från Polismyndigheten
Remissvar från Miljöavdelningen
Remissvar från Räddningstjänsten
Alkohollagen (2010:1622)
Härnösands kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
______
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§ 162

Dnr 2021-000181 3.2.2.11

Serveringstillstånd - Julshow, Härnösands Arena
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) medge Wole Event AB
med organisationsnummer 559319–6115 tillfälligt tillstånd att servera
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten från
kl. 17.30 till kl. 01.00 under perioden 2021-12-03 till 2021-12-04 på
Härnösands Arena, Brännavägen 166, Härnösand och
att nedan nämnda villkor som framgår av Härnösands kommuns riktlinjer
för serveringstillstånd tillämpas av sökandebolag enligt följande:
-

Måltid och dryck ska inte serveras på/i engångsmaterial.

-

Maten som serveras ska vara en komplett måltid alternativt buffé.

-

Gästerna har förköpt sina måltidsbiljetter. Inget direktinsläpp.

-

Spritdrycker säljs endast som bordsservering samt

att upprättade beslutsunderlag överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 §
alkohollagen
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Wole Event AB med organisationsnummer 5593119–6115 inkom 2021-1015 med ansökan om tillstånd gällande servering av alkoholdrycker enligt
alkohollagen. Sökande bolaget ska servera starköl, vin, spritdrycker samt
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten enligt ansökan. Servering av mat
och dryck påbörjas tidigast 17.30 och avslutas senast 01:00 under 2021-1203 till 2021-12-04. (Se bilaga 1)
Ägarförhållanden
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Sökande bolaget är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands
kommun. Wole Event AB bedriver försäljning av små- och mellanstora
event till företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet.
Sökande bolaget, Wole Event AB med organisationsnummer 559319–6115
ägs av Westerlind Holding AB (556769–6710), (40%) samt HK Nöje
Eventservices AB (559272–7159), (60%). Per Håkan Westerlind är ägare av
både Westerlind Holding AB och HK Nöje Eventservices AB.
Branschvana
Nya bolag som söker om serveringstillstånd ska göra ett nationellt
kunskapsprov gällande alkohollagen och dess bestämmelser med godkänt
resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av
Folkhälsomyndigheten.
Oscar Westerlind, en av ägarna har bedrivit eventverksamhet i andra bolag
under många år. Enligt 10 § punkt 3 (FoHMFS 2014:7) behöver inte ny
verksamhet göra kunskapsprov om man i samma kommun har
serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars
kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta.
Undantagsregeln gäller därmed för detta bolag.
Yttranden

Justerandes sign

-

Polismyndigheten
Registerslagning utfördes 2021-11-03. Polismyndigheten har inget att
erinra gällande tillfällig alkoholservering. Polisen informerar att
tillstånd gällande offentlig tillställning ansöks separat och hanteras
därefter.

-

Samhällsförvaltningen
Wole Event AB har inte anmält aktuell livsmedelsanläggning för
registrering hos samhällsnämnden. Alla livsmedelsföretag ska se till
att få sina anläggningar registrerade senast två veckor innan
verksamheten påbörjas. Eftersom livsmedelsanläggningen i dagsläget
inte är registrerad har det inte utförts någon livsmedelskontroll.
Risken för såväl lukt- som bullerstörningar bedöms som liten,
framförallt med tanke på placeringen av serveringslokalen samt att
liknande verksamhet bedrivits tidigare av annan aktör och
samhällsförvaltningens miljöhandläggare inte fått några klagomål
kopplade till detta.

-

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har mottagit en ansökan gällande tillfälligt
serveringstillstånd på Härnösands Arena med diarienummer SAM2021-2782. I ansökan står det olika uppgifter på hur många som
Wole Event AB ansöker om att ha i lokalen. På ansökan står det max
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800 stycken i serveringslokalen men i ritningen står det 876 stycken
som max. För vår del har det ingen betydelse då lokalen kan inneha
bägge maxantalen som finns med i handlingarna.
Räddningstjänsten har inget att erinra mot att tillstånd ges.
Räddningstjänsten anser att dessa punkter bör stå med som villkor för
tillståndet.
Fyra extra handbrandsläckare i form av pulver i serveringslokalen.
Två stycken kolsyresläckare i anslutning till scen för att kunna
hantera eventuellt en brand i den tekniska utrustning som finns där.
Uppgifter från databas
För att utföra ett snabbare remissförfarande använder samhällsförvaltningen
databasen SYNA. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Tillgång
till databasen Syna möjliggör att all upplysning om bolag och firmors
ekonomiska tillstånd som tidigare lämnades av Skatteverket och
Kronofogden kan hämtas direkt hos Syna.
Av databasen framgår bland annat att sökande bolaget registrerades 202105-27 och innehar F-skattsedel från och med 2021-08-02. Bolaget är
registrerat för moms sedan 2021-08-02. Vid en slagning 2021-11-02
framkom att det sökande bolaget samt dess företrädare inte har några
betalningsanmärkningar samt inte har något skuldsaldo.
Socialt perspektiv
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och
näringslivspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med
skyddslagstiftning är att begränsa tillgången till alkohol för personer under
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar.
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt
tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med att skydda barn och
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador.
Serveringslokalen ligger inte i närheten av skolor, samlingslokaler för
ungdomar och dylikt.
Ekologiskt perspektiv
Eftersom eventet bedrivs under en kort tidsperiod har det inte någon relevans
för ärendet.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Sökande bolaget och dess företrädare har inga betalningsanmärkningar och
har ej något skuldsaldo.
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som
utförs. Detta för att utreda sökandens lämplighet och vandels samt
kontrollera efterlevnaden av alkohollagens intentioner. En övervägande del
av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med sig täcks av
avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed påverkas inte
kommunens övergripande budget nämnvärt.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-05
Ansökan inkommen 2021-10-15
Remissvar från Polismyndigheten
Remissvar från Miljöavdelningen
Remissvar från Räddningstjänsten
Alkohollagen (2010:1622)
Härnösands kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
______
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§ 163

Dnr 2021-000182 3.2.2.11

Serveringstillstånd - Härnö Outdoor Lodge
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen medge Härnö Outdoor AB,
organisationsnummer 5593382301, serveringstillstånd. Serveringstillståndet
avser servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker
till slutna sällskap och allmänheten vid Härnö Outdoor Logde,
Vårdkasbacken 121, 871 65 Härnösand. Serveringen av alkoholdrycker
påbörjas tidigast kl. 11.00 och avslutas senast 01.00, året runt samt
att upprättade beslutsunderlag och beslut överlämnas till Länsstyrelsen
enligt 9 kap. 2§ alkohollagen.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härnö Outdoor AB, organisationsnummer 559266–6316, inkom med
ansökan om tillstånd gällande servering av alkoholdrycker enligt
alkohollagen den 17 oktober 2021. Sökande bolag ska servera starköl, vin,
andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker till slutna sällskap och
allmänheten enligt ansökan. Servering av mat och dryck påbörjas tidigast
11.00 och avslutas senast kl. 01.00, året runt.
Ägarförhållanden
Sökande bolag är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands
kommun. Härnö Outdoor AB ska bedriva restaurangverksamhet, servering
och försäljning av mat samt därmed förenlig verksamhet enligt underlag.
Sökande bolaget, Härnö Outdoor AB, organisationsnummer 5593382301 ägs
av Sandra Nathalie Itämaa (34%), Jan Mikael Englund (33%) och John
Torbjörn Ullsten (33%).
Branschvana
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Sandra Itämaa, en av ägarna i det sökande bolaget avlade den 29 oktober
2021 ett nationellt kunskapsprov gällande alkohollagen och dess
bestämmelser med godkänt resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och
framtaget av Folkhälsomyndigheten.
Yttranden
-

Polismyndigheten
Polisen utförde en registerslagning den 2 november 2021 och fann
inget som kunde påverka ansökan om serveringstillstånd. I händelse
av ordningsstörningar och andra händelser av brottslig karaktär i
samröre med restaurangens verksamhet kommer Polismyndigheten
att kunna förelägga om att ordningsvakter ska finnas på plats. I övrigt
har Polisen inget att erinra.

-

Samhällsförvaltningen
Sökande bolaget har anmälts för livsmedelshantering sedan 2021-1008. I yttrandet från Samhällsförvaltningen/Miljöavdelningen framgår
att de uppgifter som de har stämmer överens med ansökan enligt
alkohollagen. Eftersom det i dagsläget inte ännu bedrivs någon
verksamhet har det inte skett någon livsmedelskontroll efter att
anläggningen registrerats. Risken för såväl lukt- som bullerstörningar
bedöms som liten, framförallt med tanke på placeringen av
serveringslokalen samt att liknande verksamhet bedrivits tidigare av
annan aktör och miljöhandläggare inte fått några klagomål kopplat
till verksamheten.

-

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har mottagit en ansökan om stadigvarande
serveringstillstånd på Härnö Outdoor Lodge AB i Härnösand.
Räddningstjänsten har granskat handlingarna med diarienummer
SAM-2021-2784. Räddningstjänsten har inget att erinra mot att
tillstånd ges.

Serveringslokalen besöktes 2021-10-28, närvarande var Sandra Itämaa från
bolaget. Lokalen var under renovering där Sandra informerade om lokalen
och planerad verksamhet. De ska ha en säsongsbetonad meny för allmänhet
och konferenser. Initialt kommer servering enbart ske inomhus men under
vårvintern ska besökare kunna sitta utomhus för mat och dryck.
Uppgifter från databas
För att utföra ett snabbare remissförfarande använder samhällsförvaltningen
databasen SYNA. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Tillgång
till databasen Syna möjliggör att all upplysning om bolags och firmors
ekonomiska tillstånd som tidigare lämnades av Skatteverket och
Kronofogden, kan hämtas direkt hos Syna.
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Av databasen framgår bland annat att sökande bolag registrerades 2021-1001 och innehar F-skattsedel från och med 2021-10-05. Bolaget är registrerat
som momspliktig verksamhet från och med 2021-10-05.
Sökande bolag är okända i Kronofogdemyndighetens skuldregister och i det
så kallade betalningsförelägganderegistret.
John Torbjörn Ullsten samt Sandra Natalie Itämaa är okända i
Kronofogdemyndighetens skuldregister per den 23 oktober 2021.
Jan Mikael Englund har anmärkningar i Syna genom ett skattekonto som
hade negativt saldo 3 februari 2019 med 29 096 kronor samt en anmärkning
på fordonsskatter med 3088 kronor från 2019–2021.
Socialt perspektiv
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och
näringspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med
skyddslagstiftningen är att begränsa tillgången till alkohol för personer under
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de
näringsidkare som verkar i kommunen finns goda möjligheter till en hög
efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens tillsynsarbete är en viktig
pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att skydda barn och unga
från alkoholens skadeverkningar.
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt
tillsynsarbete är en viktig förebyggande del i arbetet med att skydda barn och
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador.
Serveringen ligger inte i närheten av skolor, samlingslokaler för ungdomar
och dylikt.
Ekologiskt perspektiv
Sökande bolagets representanter informerar om att maten alltid lagas från
grunden på serveringslokalen. Bolaget kommer att ha säsongsmeny där
råvaror från orten kommer att användas.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Sökande bolaget är okänd i Kronofogdemyndighetens skuldregister och i det
så kallade betalningsförelägganderegistret. En av ägarna (Se under
”Uppgifter från databas”) har haft anmärkningar hos Skatteverket. Den
negativa summan kan dock inte påverka förslag till beslut på ett negativt sätt.
Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för
det arbete som utförs för att utreda sökanden lämplighet och vandels samt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

kontrollera efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagens intentioner. En
övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med
sig täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed
påverkas inte kommunens övergripande budget nämnvärt.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-12
Ansökan inkommen 2021-10-17
Remissvar från Polismyndigheten
Remissvar från Miljöavdelningen
Remissvar från Räddningstjänsten
Alkohollagen (2010:1622)
Härnösands kommuns riktlinjer för serveringstillstånd
______
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§ 164

Dnr 2021-000184 3.3.7.0

Utreda möjligheterna med olika alternativ för
gatuskötsel
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att utreda olika alternativ för gatuskötsel och
att återrapportera förslaget till samhällsnämnden i februari 2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Thomas Jenssen, Knapp Britta
Thyr (MP), Magnus Oskarsson (S), Lisa Dahlén (MP) och Lillemor
Andersson (C).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår en ändring i första att-satsen som lyder:
att uppdra till förvaltningen att utreda olika alternativ för gatuskötsel.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, förvaltningens
förslag och ordförandens förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
förvaltningens förslag.
Ordförande frågar om samhällsnämnden avser beslut i enlighet med
ordförandens förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med ordförandens
förslag.
Jäv
Christian Wasell (M) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller
beslut i ärendet.
Bakgrund
Skötsel och underhåll av gator och GC-vägar genomförs med externa
resurser i dag genom avtal med privata aktörer. Kommunen är beställare och
kontrollant av avtalet. Nuvarande avtal går ut 2023-05-31 med två års
ensidig optionsrätt från kommunen. Arbetet med att ta fram underlag inför
kommande upphandling påbörjas våren 2022. Inför förra upphandlingen
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önskades en analys på möjligheterna att kommunen driver mer i egen regi
inom gatudriften men tyvärr fanns inget utrymme i tidsplaneringen för en
sådan analys. En analys med ett alternativ till entreprenad bör genomföras
innan informationsinsamlingen inför ny upphandling påbörjas och bör
genomföras innan mars 2022. Då kan förvaltningen presentera det underlag
som samhällsnämnden önskar inför val av driftsform av gatu- och GCvägarna.
Socialt perspektiv
Beslutet påverkar inte perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet påverkar inte perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet påverkar inte perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-16
______
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§ 165

Dnr 40196

Delegationsbeslut till granskning 2021-11-18
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Handläggarna redogör för utvalda delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2021-09-13, SAM 2021–1806 – Beslut om bygglov,
Starred 1:47
Delegationsbeslut 2021-09-15, SAM 2021–2637 – Grävtillstånd
______
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§ 166

Dnr 40216

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-11-18
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna och
att granska ärendena SAM 2021–2452 och SAM 2021–2689 på
nästkommande sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-10-11-2021-11-10
______
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§ 167

Dnr 37287

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Magnus Oskarsson (S) rapporterar om möte med boende på Idrottsvägen.
______
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§ 168

Dnr 31772

Ärenden för kännedom
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Beslutsunderlag
Skrivelse angående eventuellt ändrad driftsform på Simhallen från
Härnösands Simsällskap
Gerestaskolan har redovisat beviljat miljöstipendium för 2020
Solenskolan har redovisat beviljat miljöstipendium för 2020
______
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§ 169

Dnr 31770

Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande:
•

Har delat ut miljöstipendium till Brännaskolan och Bondsjö förskola

•

Information om konstgräs

•

Strategigruppsmöte med Härnösands kommun och Trafikverket
Region Mitt

•

Möte med Härnösands Simsällskap

•

Möte med Kollektivtrafikmyndigheten

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

38(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-11-18
Samhällsnämnden

§ 170

Dnr 31771

Förvaltningschef rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande:
•

Arbetsmiljöfrågor

•

Sjukfrånvaro

•

Rekryteringar

•

Anställt ny planhandläggare

•

Heltidsprojektet med Navet

•

Myran och idrottshall

•

Kompetensförsörjning

•

Kompetensutveckling

•

10-åriga investeringsplanen

•

Övergången från MBL till samverkansavtal

•

Träff med Tillgänglighetsrådet

______
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