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§ 83 Dnr 40226  

Informationsärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Informationsärenden som föredragits på dagens möte: 
E-förslag, Sommarcafé vid kajen på Skeppsbron Hanna Krämmer 
Detaljplan för Yrkesskolan 4 och Ön 2:52,  Sara Eby Palm 
beslut om antagande 
Förhandsbesked – möjliggöra byggnation av tre Fredrik Zetterberg 
fritidshus, Nordanö 5:1 
Informationspunkt – VA-planen  Daniel Johannsson/ 
    Lena Drejare 
Informationspunkt – Sammanfattning om vad  Ulf Andersson/ 
som händer i sommar   Niclas Hälldahl 
Budgetuppföljning maj 2021  Thomas Jenssen/ 
(djupdykning i Kostavdelningen)  Marie Holmberg 
Utökat utbud stadstrafiken Härnösands kommun Ulf Andersson 
Delegationsbeslut till granskning:  Monica Friman 
SAM 2021-1132, Näggärd 3:2 
Delegationsbeslut till granskning:  Frida Ullberg 
SAM 2021-1765 
Budgetuppföljning maj 2021  Thomas Jenssen 
Redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut Thomas Jenssen 
Tillsynsärenden   Thomas Jenssen 
Informationspunkt – Fördelning vindkraftpengar Thomas Jenssen 
Sammanträdestider 2022   Knapp Britta Thyr 
Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Knapp Britta Thyr 
Revidering av samhällsnämndens delegationsordning Knapp Britta Thyr 
______  
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§ 84 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att välja Per-Eric Norberg (C) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker i Johannesbergshuset 2021-06-18, kl. 08.00 
______  
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§ 85 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna dagordningen med följande ändring: 
ärende Föreläggande om underhållsutredning avseende ovårdade byggnader 
på fastigheten Viksjön 10:11, Nyhemmet 124 och Nyhemmet 126 SAM 
2018-2274 utgår från dagens 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.  
______  
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§ 86 Dnr 2021-000094 1.1.3.1 

Budgetuppföljning maj 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 maj för 
samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2021 har samhällsnämnden 
en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet när vi summerar 
årets fem första månader visar ett budgetunderskott med 3,2 mnkr. 
Nivån för interna och externa intäkter visar för perioden ett underskott på 3,7 
miljoner kronor. Det är främst hos bad- och fritidsanläggningar där man har 
ett intäktstapp på grund av pandemin Kollektivtrafiken påverkas även den av 
minskad biljettförsäljning. 
Totalt sett har kostnaderna för perioden varit 0,5 mnkr lägre än budgeterat 
där främst personalkostnader visar ett överskott.  
Entreprenadkostnader har för perioden varit höga vilket är en direkt följd av 
det kraftiga snöfallet i början av året och de höga 
vinterväghållningskostnader detta innebar. 
Investeringskostnaderna har för perioden varit låga med ett mindre antal 
projekt som belastat budget med 2,7 mnkr totalt sett över alla verksamheter. 

Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
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Ingen påverkan i nuläget då prognosen för helår fortfarande gäller.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-09 
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(46) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 2021-000090 1.1.3.1 

Sammanträdestider 2022 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att anta följande mötesdatum 2022 för samhällsnämnden  
27 januari 
17 februari 
17 mars 
13 april 
12 maj 
16 juni 
15 september 
13 oktober 
17 november 
15 december 

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 

För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig 
mötesplanering har en sammanträdesplan för samhällsnämndens kommande 
möten under 2022 tagits fram. Dem flesta föreslagna datumen är torsdagar 
och följer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 
Planeringen har stämts av med ekonomiavdelningen. 

Socialt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
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Beslutet bedöms inte påverka perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-10 
______  
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§ 88 Dnr 2021-000108 1.2.3.1 

Redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att avsluta ärende 2009-06-17 § 146, innerstadens kajer, då arbetet nu ingår i 
kommunens 10-årsplanering i årsplanen och budgetarbetet, 
att avsluta ärende 2019-10-17 § 160, LONA-ansökan Utveckling av 
Gerestabäcken, då projektet är beviljat och genomförs 2020-2022, 
att avsluta ärende 2020-12-17 § 163, tioårsplan för naturvård, då projektet 
beviljats LONA-bidrag och framtagande av plan är påbörjat,  
att avsluta ärende 2015-12-17 § 274, förstudie nytt område för 
kolonistugeområde samt 
att avsluta ärende 2019-09-19 § 138, riktlinjer för tillfälliga byggnader.  

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 
De projekt som föreslås avslutas hanteras i organisationen i samtliga fall 
utom gällande kolonistugeärendet. Kolonistugor bidrar till god hälsa och 
bättre mående utifrån känslan av att enkelt kunna nyttja en stuga i anslutning 
till sin odlingslott, som en minisommarstuga. Tidigare gjordes utredningen 
och inget alternativ beslutades inom kommunens mark. Det är också ett 
strukturerat område där människor med liknande intresse samlas och kan 
umgås spontant. Att förvärva mark för val av kolonistugeområde ligger 
utanför förvaltningens ansvarsområde. 

Ekologiskt perspektiv 
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Att odla och ta ansvar för jorden och växterna är positivt för samhället, 
människan och miljön. Idag finns två kolonilottsområden i tätorten som 
fyller denna funktion och ett stugområde tillför inget i ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Att köpa in mark för bildandet av kolonistugeområde påverkar budget för 
den förvaltning som ansvarar för markköp, kommunstyrelsen. De möjliga 
marker som var aktuella utifrån utredningen var alla föreslagna på 
kommunens egen mark vilket gör att den ekonomiska påverkan är mindre än 
vid köp av mark. Dock skulle en budget tas fram för iordningsställande av 
området.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-02 
______  
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§ 89 Dnr 2021-000109 1.1.3.1 

Revidering av samhällsnämndens delegationsordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa delegationsordningen med ändringen att handläggare kan 
besluta om nedsatt bygglovsavgift med anledning av överskridande av 
handläggningstid, sid 34 i delegationsordningen.  

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 

I Plan & Bygglagens kapitel 12 framgår att avgiften för bygglov ska 
reduceras om handläggningstiden överskrids. Idag har enhetschef beslutet på 
delegation. Förvaltningen föreslår att handläggare får delegation i ärenden 
som gäller nedsättande av bygglovsavgift med anledning av överskridande 
av bygglovstaxa. En modell för beräkning är framtagen av Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) och används av förvaltningen. Vinsten med 
förändringen är att handläggningen blir mer tidseffektiv då handläggare inte 
behöver invänta beslut från enhetschef.  

PBL 12 kap. 8 a § och 
kommunens plan- och 
bygglovstaxa 

Nedsättning av bygglovavgift med 
anledning av överskridande av 
handläggningstid 

Handläggare  

 

Socialt perspektiv 
Påverkar inte perspektivet. 

Ekologiskt perspektiv 
Påverkar inte perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Framförallt blir arbetsprocessen för handläggare smidigare och effektivare. 
Kunden får beslut snabbare och handläggningstiden bör kortas med 
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ändringen. Rutiner för beräkning av nedsättning av avgift finns för 
handläggning av ärendetypen. Några juridiska risker i övrigt med 
förändringen har inte framkommit. Fördelen för kunden är att besluten kan 
hanteras effektivare och kommunens beslut levereras med högre service.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03 
______  
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§ 90 Dnr 2021-000107 1.1.3.1 

E-förslag, Sommarcafé vid kajen på Skeppsbron 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att under arbetet med planprogram Skeppsbron beakta det inkomna förslaget 
och se över möjligheterna till café- och kiosketableringar längs med kajen på 
Skeppsbron 

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 

Den 21 januari 2021 inkom ett E-förslag till kommunens hemsida. Förslaget 
handlar om en önskan om att låta elever på restaurangskolan i Härnösand 
driva ett sommarcafé längs med kajen. Syftet är att göra kajen mer levande 
men även bidra till ungdomars sysselsättning under sommaren. Fikat 
förbereds på skolan och transporteras därefter till kajen för försäljning. 
Staden Härnösand och platsen Skeppsbron blir med denna cafésatsning mer 
vackert och tilldragande menar avsändaren till förslaget. Goda exempel för 
inspiration finns på andra orter, till exempel Vaxholm med sina småbodar, 
glasstånd och handel. Att göra något liknande i Härnösand borde enligt 
avsändaren vara fullt genomförbart. 
Samhällsförvaltningen är mycket positiv till inlämnat förslag och instämmer 
att ett sommarcafé på Skeppsbron kan bidra till mer liv längs kajen. 
Samhällsförvaltningen ska i det fortsatta planeringsarbetet beakta förslaget 
och arbeta för att kajen ska bli mer attraktiv, levande och bidra till en 
vackrare stadsmiljö. 
Planprogrammet kan komma fram till lämpliga platser för handels- och 
besöksmålplatser som kan möjliggöra för initiativ som dessa med flera. 
Eftersom kommunen som regel är ägare av allmän platsmark, som gator och 
parker, finns goda möjligheter att arrendera mark till café- och 
kiosketableringar. Med en tillgängligare och trivsam kaj kan verksamheter 
som dessa bidra till platsens framtida utveckling och skapa fler målpunkter 
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och mötesplatser. Genom att tillskapa fler gemensamhetsytor och addera 
grönska och möblering kan Skeppsbrons funktion som parkering integreras 
med allmänhetens tillträde och användning av kajstråket. 

Socialt perspektiv 
Förslaget innebär mycket positiva sociala konsekvenser. Genom att tillskapa 
caféverksamhet längs Skeppsbrokajens sträcka blir platsen mer levande och 
välbesökt, vilket är bra utifrån ett trygghetsperspektiv. Mer folkliv på platsen 
skapar utöver trygghet en annan karaktär till området som gör att beteendet 
ändras från att vara en transportsträcka till att bli ett rekreationsstråk. 
Det är även positivt utifrån ett barnperspektiv då kajstråket kan tillföra fler 
funktioner och användas på fler sätt än för biltransport och parkering. Ett 
komplement till plasten som ett café eller kioskverksamhet kan stärka barns 
vilja att besöka platsen själv och känna sig delaktig, trygg och självständig i 
staden. Inkommer förslag är även positivt utifrån ett ungdomsperspektiv då 
en sådan verksamhet skulle ge ungdomar sommarjobb. Vilket gör att 
ungdomarna ges en möjlighet att tjäna egna pengar och även ett tillfälle att 
visa upp sin yrkesroll och bidra till en mer levande plats och 
rekreationsstråk. 
Planprogrammet för Skeppsbrokajen har ett tydligt fokus på att tillskapa mer 
grönska längs kajen, få mer människor att vilja promenera längs stråket och 
vara tillgängligt för alla invånare. Därför önskas beslut att ta det inkomna 
förslaget i beaktan under planprogrammets framtagande eftersom det 
överensstämmer med planprogrammets huvudmål. 

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget kan innebära positiva ekologiska konsekvenser i och med att 
verksamheten bidrar till låga transportkostnader och lokal tillverkning och 
därigenom ha en låg klimatpåverkan. Förslaget kan bidra till att kajstråket 
blir en mer levande plats och att folk vill vara på platsen mer idag, vilket kan 
stötta kommunens visioner i planprogrammet att skapa mänskliga och 
trivsamma miljöer och stadsrum där gång- och cykelinfrastruktur prioriteras 
före bilens. 
Tillskapas även grönskande miljöer kring en verksamhetsetablering som ett 
sommarcafé får detta positiva ekologiska effekter då insekter och 
pollinationer med flera gynnas av stadsgrönska. En mångfald av olika 
växtlighet skapar positiva värden för djurlivet och bidrar till stadens 
ekosystemtjänster. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förslaget innebär positiva konsekvenser för ekonomin genom att ungdomar 
erbjuds en möjlighet att arbeta och tjäna egna pengar. Verksamheten kan 
även ge positiva ekonomiska effekter för näringsidkare i närliggande område 
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genom fler målpunkter och mer aktivitet och rörelse tillskapas längs 
kajstråket. Om en caféverksamhet etablerar sig uppstår kostnader i form av 
uppstarts- och driftkostnader för kommunen vilket behöver undersökas 
vidare om en verksamhet tillskapas. 
Arbetet med planprogrammet för Skeppsbron följer Plan- och bygglagen 
(2010:900) och i planprogrammets fortsatta arbete ska förslaget om ett 
sommarcafé finnas med som ett underlag.  
Beslutet är taget utifrån målen och visionerna i den antagna projektplanen 
för Skeppsbron där bland annat ett fokus på invånardialog och att göra 
kajstråket mer levande finns uttalat.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-01 
______  
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§ 91 Dnr 2020-000103 1.1.3.0 

Begäran om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att ansöka hos Länsstyrelsen om överlåtelse av tillsyn över 
vattenskyddsområden som har eller kommer att beslutas av Länsstyrelsen 

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.  

Jäv 

Per Lingensjö (MP) anmäler sig jävig och deltar inte i beredning eller beslut 
i ärendet. 

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslutade den 17 september 2020 att föreslå 
kommunfullmäktige att begära av länsstyrelsen att överlåta tillsyn över 
vattenskyddsområden, som har eller kommer att beslutas av länsstyrelsen. 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2021 i enlighet med 
nämndens beslut. Ärendet expedierades av kommunfullmäktige till 
länsstyrelsen den 16 april. 
Länsstyrelsen önskar nu en formell ansökan om överlåtelse av den operativa 
tillsynen enligt miljötillsynsförordningen (MTF). Härnösands kommun yrkar 
därmed att Länsstyrelsen beslutar om att överlåta åt samhällsnämnden i 
Härnösands kommun att utöva den operativa tillsynen gällande 
vattenskyddsområden som har eller kommer att beslutas av Länsstyrelsen. 

Socialt perspektiv 
Att samhällsnämnden har hela tillsynsansvaret för miljö- och hälsopåverkan 
inom ett vattenskyddsområde innebär att boende i Härnösands kommun har 
en ingång i sin kontakt med myndigheter. De behöver inte fundera på om 
kontakt ska tas med länsstyrelsen eller samhällsförvaltningen, vilket innebär 
en bättre tillgänglighet för våra medborgare. 
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Ekologiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen miljö är ofta ute på uppdrag i kommunen genom sin 
övriga tillsyns- och kontrollverksamhet. Detta borgar för en snabb 
handläggning av ärenden, t.ex. när vi upptäcker otillåten verksamhet inom 
ett vattenskyddsområde. De ekologiska konsekvenserna kan därmed 
minimeras. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Samhällsförvaltningen bedömer att ett övertagande av tillsynen medför en 
effektivisering av tillsynen. Kommunen har redan idag miljötillsynsansvar 
över verksamheter som innebär miljö- och hälsorisker inom föreslagna och 
beslutade vattenskyddsområdet, t.ex. jordbruk, skogsbruk, energibrunnar, 
enskilda avlopp mm. Kommunen är dessutom tillståndsgivande instans för 
ärenden såsom enskilda avlopp och hållande av vissa typer av djur samt 
dispensgivande myndighet för avfallsfrågor. 
Att även få ett tillsynsansvar utifrån vattenskyddsföreskrifter innebär att 
samordningsvinster kan uppnås. Tillsynsinsatser kan samordnas och bli 
effektivare. Den ökande arbetsinsatsen bedöms som måttlig och kunna 
uppnås med befintliga resurser. Tillsynen debiteras i enlighet med beslut av 
kommunfullmäktige. 
Länsstyrelsen har att ta ställning till om kriterierna enligt första kapitlet i 
MTF är uppfyllda för att kunna behandla ansökan om överlåtelse av tillsyn. 
Utifrån detta framförs följande: 
Samhällsförvaltningen miljö reviderar årligen sin treåriga behovsutredning 
och tar fram en tillsynsplan. Register över de objekt som behöver 
återkommande tillsyn förs. I samband med att tillsynsplan tas fram 
omfördelas vid behov befintliga personalresurser. 
I vårt ärendehanteringssystem anges hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. 
Handläggarnas kompetensförsörjning hanteras utifrån behov och ses över 
årligen. I samband med revidering av behovsutredningen görs även en 
uppföljning av genomförd tillsyn. Utvärdering genomförs normalt efter att 
särskilda tillsynsprojekt har genomförts. 
Samhällsnämnden är organisatoriskt helt skild från VA- verksamhet, som 
bedrivs av Härnösand Energi och Miljö AB. Där det finns en jävssituation 
inom kommunen vad gäller drift och tillsyn tas tillsynsbeslut av 
kommunstyrelsen. Detta gäller framförallt objekt inom fritids- och 
livsmedelsområdet. 
Sammantaget bedömer samhällsförvaltningen att kriterierna enligt MTF är 
uppfyllda varför länsstyrelsen bör kunna se positivt på vår ansökan.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-20 
______  
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§ 92 Dnr 2021-000097 3.1.2.2 

Detaljplan för Yrkesskolan 4 och Ön 2:52, beslut om 
antagande - SAM 2020-1926 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att anta planförslaget för Yrkesskolan 4 och del av Ön 2:52 

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 

Planområdet är beläget i Härnösand stad, öster om Gamla kyrkogården. 
Planområdet omfattar fastigheten Yrkesskolan 4 samt den markremsa av Ön 
2:52 som ligger mellan Yrkesskolan 4 och Gamla kyrkogården. Yrkesskolan 
4 ägs av Ångsalt Fastigheter/NP3 Fastigheter och markremsan väster om 
denna ägs av Härnösands kommun. Detaljplanen har hanterats med ett 
standardförfarande i enlighet med plan och bygglagen (2010:900). 
Fastighetsägaren NP3 fastigheter / Ångsalt fastigheter ansökte om 
planbesked 11/6 2020, för att kunna inrymma ett gym på fastigheten. 
Samhällsnämnden beslutade i ett ordförandebeslut den 2020-07-08 i SAM 
2020-1926 att planarbetet för området kunde påbörjas. Planförslaget har varit 
ute på samråd 28/1 till 19/2 2021. Beslut om samråd fattades på delegation 
2021-01-25. Samhällsnämnden beslutade i §56 2021-04-22 att sända ut 
planförslaget på granskning, som pågick 28/4 till 19/5. Länsstyrelsen 
begärde och fick anstånd till den 24/5, men inkom med sitt yttrande redan 
den 20/5. 
Endast två synpunkter inkom under granskningsdialogen: från Länsstyrelsen 
och från Lantmäteriet. I Länsstyrelsens yttrande lämnades enbart den 
redaktionella synpunkten att plankartans läsbarhet behöver förbättras, och 
detta har setts över inför antagande. Lantmäteriet svarade att de inte har 
några synpunkter utöver vad som redan framkommit i samrådet. Synpunkter 
och respons återfinns i Granskningsutlåtandet. 
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Gällande detaljplan säger att området Yrkesskolan 4 ska användas för 
Allmänt ändamål samt att Ön 2:52 inklusive nordvästra infarten till 
Yrkesskolan ska vara Parkmark. Detaljplanen vann laga kraft 1962-02-16 
och genomförandetiden har gått ut. 
I praktiken används planområdet för utbildning och förskola, 
kontorsverksamhet och gymverksamhet. Planförslaget syftar till att göra 
pågående verksamhet inklusive gym planenligt, samt att säkra kvalitén hos 
den södra friytan. 
Planförslaget tillåter användningarna Skola och Centrumverksamhet på 
YRKESSKOLAN 4; det senare är en bred användning där både kontor och 
träningsverksamhet ingår. Nordvästra infarten planläggs som kvartersmark, 
medan resten av ÖN 2:52 inom planområdet fortsätter ha användningen 
PARK. Byggrätten regleras till samma dimensioner som den befintliga 
kontorsbyggnaden och skärmtaket vid cykelparkeringen. 
Den växtbeklädda delen av friytan söder om byggnaden får 
egenskapsbestämmelser som är avsedda att skydda dess gröna kvaliteter. 
Ingen bebyggelse tillåts på ytan, bortsett från lekstugor och liknande 
komplement som blir bygglovsbefriade upp till sammantaget 90 
kvadratmeter. Grönytan får inte användas som parkering, och de två 
träddungarna som finns på grönytan ska bevaras till sin karaktär. Fällning av 
enskilda träd kräver dock inte marklov. 

Socialt perspektiv 
Boverkets riktlinjer och råd kring planläggning av friyta för barns utemiljö 
har beaktats i planarbetet så långt det är möjligt. Eftersom inga fysiska 
förändringar planeras med planförslaget och syftet är rent juridiskt, har det 
däremot inte bedömts vara konstruktivt att föra direkt dialog med berörda 
barn i det här ärendet. 
Planförslaget ger möjlighet för fler sorters verksamheter, vilket kan medföra 
att området används under en större del av dygnet. Det kan i sin tur bidra 
positivt till trygghet genom att människor rör sig på området vid fler tider på 
dygnet. 

Ekologiskt perspektiv 
Plangenomförandet bedöms inte medföra en betydande inverkan på miljön, 
hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller andra resurser, dvs. 
allmänna intressen enligt 3 och 4 kap i Miljöbalken. Någon 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra ett försämrande av 
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, eftersom 
förslaget bekräftar en redan befintlig fysisk miljö. Av samma skäl bedöms 
förslaget inte heller innebära att MKN för utomhusluft kommer överskridas. 
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Planförslaget ger ett starkare skydd av den gröna friytan än vad som finns i 
gällande detaljplan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Planförslaget bedöms inte medföra en ökad kostnad för förvaltning av 
allmän plats. Ingen ny mark tas i anspråk för allmän plats i planförslaget. 
Inom planområdet uppstår inga behov av förrättning som en konsekvens av 
regleringar i planförslaget. Hur tillgång till nordvästra infarten ska lösas för 
Yrkesskolan 4 är föremål för dialog mellan de båda fastighetsägarna. 
Planens krav på bibehållande av träddungarnas karaktär har betydelse för 
deras skötsel. För att bibehålla karaktären är det viktigt med omsorgsfull 
gallring och att med tiden bevara några mindre träd som kan ta vid när de 
äldre träden dör. 
Planförslaget är utformat i enlighet med Plan- och bygglagen, Miljöbalken, 
och med beaktande av Barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
Översiktsplan för Härnösands kommun 2011-2025 
Fastighetsförteckning 
Granskningsutlåtande 
Samrådsredogörelse 
Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Beräkning av trafikbuller 
Geoteknisk undersökning från 1976 
(del av) Geoteknisk undersökning från 1980 
Kulturmiljö-rådgivning från Västernorrlands museum 
Urval av bygglovshandlingar från 1980 och 2003 
Utdrag ut kommunens Trafikdata 2020, 2019, 2018 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 
______  
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§ 93 Dnr 2021-000095 3.1.5.1 

Förhandsbesked - möjliggöra byggnation av tre 
fritidshus, Nordanö 5:1 - SAM 2020-2852 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för tre stycken fritidshus. 
Villkor: Byggnader placeras minst 120 meter från strandlinjen  
Avgift 
Avgiften för detta beslut om förhandsbesked är 0 kr. 
Avgiften har reducerats. 
Tidsfristen började löpa 2020-10-20 (datum för komplett ärende) och beslut 
fattas 2021-06-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med 24 veckor. Avgiften har reducerats 
med 22 570kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur 
avgiften är fastställd framgår av bilaga 1 

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 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked att få bygga tre stycken fritidshus på 
fastigheten Nordanö 5:1 har inkommit från Marie och Eric Foconi. 
Byggnaderna föreslås bli 80m² till 120m² i en till två våningar och den 
tilltänkta avstyckningen 2000m²- 3000m². Bilaga 2 
Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. 
Platsen omfattas inte av strandskyddsbestämmelser enligt 7 kap. 
miljöbalken, men de två sydligaste föreslagna placeringarna ligger nära 
gränsen till strandskyddat område. 
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Enligt gällande översiktsplan är området avsett för bebyggelse och 
rekreation, samt skogsbruk. 
Försvarsmakten anger området som, -påverkansområde övrigt. 
Samhällsförvaltningens byggavdelning besökte området för de sökta 
placeringarna av 3 nya fritidshus 2020-11-05 . Bilder i Bilaga 3 
Den aktuella platsen ligger vid den så kallade Klubben på den nordöstra 
delen av Hemsön. Husplaceringarna finns markerat med kryss på karta. 
Bilaga 4 
Området är bebyggt sedan 1980- talet med relativt lågmälda fritidshus med 
byggnadsareor upp mot 90m². Bortom detta område i söder, c:a 200 meter 
ifrån, ligger det senaste uppförda fritidshuset som uppfördes 2020 med en 
byggnadsarea 70m² i två våningar. 
Bebyggelseområdet är inte utpekat i kommunens kulturmiljöprogram. Några 
registrerade fornlämningar finns inte nära föreslagna byggplatser. 
Närheten till havet är relativt påtaglig och området är beläget ca 20-25 meter 
över havet som ger utsikt över vattnet i öster. Den närmaste omgivningen 
kan karaktäriseras som strandnära hällmarkstallskog blandat med klippor och 
skrevor. I området nedanför vägen fram till strandlinjen finns spår av tidigare 
militär verksamhet. 
Till platsen leder en ca två kilometer lång bilväg från Nordanöviken till en 
befintlig bebyggelsegrupp med åtta fastigheter. För vägsträckningen ansvarar 
vägföreningen ”Nordanö Klubben”.  
De tänkta placeringarna av fritidshuset omfattas inte av strandskydd. Men de 
två sydligaste föreslagna placeringarna ligger nära gränsen till strandskyddat 
område. 
För norra Hemsön har försvarsmakten markerat området som 
påverkansområde övrigt. De har i remissvar meddelat att man har inget att 
erinra i rubricerat ärende. 
Fastighetsägare till fastigheterna av Nordanö 5:1, 3:1, 3:12, 5:42, 5:43, 5:44, 
5:45, 5:46, 5:47, 5:48, och 5:49 har getts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Från fastigheten Nordanö 3:12 har inkommit synpunkter om att samma 
förhållningsätt beträffande försiktighetsmått av nya byggnationer bör hållas 
som det senaste beviljade förhandsbeskedet och bygglovet i området.           
Se bilaga 5 
Från fastigheten Nordanö 5:42 har synpunkter inkommit om att befintligt 
bebyggelsebestånd är tillräckligt och att naturvärdena i form av djurliv, 
främst fåglar, kan störas av ny bebyggelse. Se bilaga 6.                             
Övriga fastighetsägare har inget att erinra. 
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Samhällsförvaltningen miljöavdelning har vid besök på platsen bedömt att 
möjligheter finns för att anordna avlopp. 
Samhällsförvaltningens planekolog Monika Bertgren har yttrat sig angående 
naturvärden på och omkring den aktuella platsen. Se bilaga 7. Sökande har 
fått ta del av bilagan. Därefter har sökande på förvaltningens begäran låtit 
utföra en naturinventering som anger att tänkt mark för bebyggelse utgörs av 
-Visst naturvärde med naturvärdesklass 4. Se bilaga 10 

Bedömning 
Översiktsplan 
I gällande översiktsplan ligger platsen för sökt åtgärd i söder inom område 
betecknat med BR, bebyggelse och rekreation och i norr angränsade till SK, 
skogsbruk. Beteckningen BR innebär bland annat att markanvändningen i 
huvudsak utgörs av fritidsboende där omkringliggande områden är 
värdefulla för det rörliga friluftslivet. I det aktuella BR-området finns den 
befintliga fritidshusgruppen vid Klubben och de två nya föreslagna 
placeringarna i söder. 
Beteckningen SK innebär bland annat att enstaka bebyggelse kan tillåtas och 
att normala hänsynstaganden till friluftslivet ska tas. En av de tre föreslagna 
bebyggelseplatserna, som ligger i norra delen av området, angränsar till mark 
för SK- skogsbruk. 
Då de tre föreslagna placeringarna av fritidshus avses uppföras nära befintlig 
bebyggelse bedöms inte det rörliga friluftslivet inskränkas på ett negativt 
sätt. 

Planläggning 
Behovet av att upprätta detaljplan för åtgärden har övervägts men anses inte 
nödvändigt. 

Buller 
Några källor för buller bedöms inte finnas i området och därmed krävs inte 
någon bullerutredning för föreslagen lokalisering. 

Väg 
Samhällsförvaltningen bedömer att tillfart med bil kan ske från befintlig väg. 
Vägföreningen Nordanö Klubben har i yttrande upplyst om den vägsträcka 
man har ansvar för. Bilaga 8 

Avlopp, vatten, avfall och el 
Samhällsförvaltningens miljöhandläggare Monica Friman har vid besök på 
platsen bedömt att förutsättningar finns för en enklare anläggning med t.ex. 
förbränningstoalett och gråvattenfilter för BDT-avlopp. Bilaga 9 
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Vattenförsörjning avser sökande ordna med egen anläggning. Sophämtning 
finns i anslutning till befintlig fritidshusbebyggelse samt vid 
samhällsförvaltningens platsbesök konstaterades det att el finns framdraget 
till området. Hemab har på remissyttrande svarat att de inte har något att 
erinra. 

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

Ekologiskt perspektiv 
Med den naturinventering och klassificering som gjorts för de 3 tänkta 
byggplatserna finner inte Samhällsförvaltningen något hinder för att bebygga 
platserna då växt- och djurlivet inte bedöms väsentligt förändra eller skadas 
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 samt inte strider mot några av kommunens 
styrdokument. 

Motivering 
Framförda synpunkter och de utredningar som gjorts i ärendet har inte visat 
att nybyggnad inte bör komma till stånd på denna plats. 
Med hänvisning till gällande översiktsplan, avvägningar mellan de enskilda 
och allmänna intressen, görs bedömningen att uppförande av 3 stycken 
fritidshus kan ske utan att skada landskapsbilden och naturvärdena. 
För att möjliggöra en tomtplats utanför strandskyddat område villkoras 
beslutet med att nya byggnader placeras minst 120 meter från strandlinjen. 
Planekolog Monika Bertgren, miljöhandläggare Monica Friman och 
bygglovshandläggare Thomas Lindström har deltagit i handläggningen av 
ärendet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-04 
______  
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§ 94 Dnr 2021-000111 1.1.3.1 

Åtgärdsföreläggande avseende ovårdade byggnader på 
fastigheten Västansjö 1:51 SAM 2011-958 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kap 14 § samt 11 kap 19, 21 och 37 §§ plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL, beslutar att förelägga fastighetsägarna Erik 
Robert Lennartsson, 820217-8235, Överkovland 101, 855 92 Kovland, 
Anna-Maria Lennartsson, 810310-7861, Överkovland 101, 855 92 Kovland, 
Nils Bo Erik Fälldin, 591220-7916, Ramsjö 178, 871 98 Ramvik och Maria 
Christina Fälldin, 540410-1569, Ramsjö 178, 871 98 Ramvik  
att senast tre månader efter delgivning av detta beslut utföra 
underhållsåtgärder på fritidshuset på fastigheten Västansjö 1:51 genom att 
montera fasadpanel på de delar av fasaden som saknar fasadpanel, ersätta 
brandskadad fasadpanel med ny panel samt laga ett fönster genom insättning 
av glasrutor, enligt bilaga 1 
att senast två månader efter delgivning av detta beslut riva 
komplementbyggnaden på fastigheten Västansjö 1:51, enligt bilaga 2 
att om fastighetsägarna Erik Robert Lennartsson, 820217-8235, 
Överkovland 101, 855 92 Kovland, Anna-Maria Lennartsson, 810310-7861, 
Överkovland 101, 855 92 Kovland, Nils Bo Erik Fälldin, 591220-7916, 
Ramsjö 178, 871 98 Ramvik och Maria Christina Fälldin, 540410-1569, 
Ramsjö 178, 871 98 Ramvik underlåter att följa ovanstående beslut punkt 1, 
förpliktigas fastighetsägarna att utge ett vitesbelopp om 3 000 kronor vardera 
att om fastighetsägarna Erik Robert Lennartsson, 820217-8235, 
Överkovland 101, 855 92 Kovland, Anna-Maria Lennartsson, 810310-7861, 
Överkovland 101, 855 92 Kovland, Nils Bo Erik Fälldin, 591220-7916, 
Ramsjö 178, 871 98 Ramvik och Maria Christina Fälldin, 540410-1569, 
Ramsjö 178, 871 98 Ramvik underlåter att följa ovanstående beslut punkt 2, 
förpliktigas fastighetsägarna att utge ett vitesbelopp om 2 000 kronor 
vardera. 
att vidare förpliktigas fastighetsägarna Erik Robert Lennartsson, 820217-
8235, Överkovland 101, 855 92 Kovland, Anna-Maria Lennartsson, 810310-
7861, Överkovland 101, 855 92 Kovland, Nils Bo Erik Fälldin, 591220-
7916, Ramsjö 178, 871 98 Ramvik och Maria Christina Fälldin, 540410-
1569, Ramsjö 178, 871 98 Ramvik, att utge ett belopp om 1 000 kronor 
vardera för varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägarna 
senast skulle ha vidtagit åtgärder, det vill säga tre månader efter den dag 
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fastighetsägarna blivit delgivna detta beslut avseende beslutspunkt 1 samt 
två månader efter den dag fastighetsägarna blivit delgivna detta beslut för 
punkt 2, under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits.  

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 

Den 11 augusti 2011 inkom till samhällsförvaltningen en anmälan om 
ovårdad tomt och byggnad på fastigheten Västansjö 1:51, enligt anmälaren 
var huset brandskadat.  
Vid Samhällsförvaltningens tillsyn på fastigheten den 2019-08-21 kunde 
konstateras att fritidshuset och komplementbyggnaden var ovårdade. 
Fritidshuset var brandskadat och komplementbyggnaden lutade, se bilaga 3.  
Den 30 september 2019 skickade samhällsförvaltningen ett förklaringsbrev 
till fastighetsägarna med uppmaning att riva byggnaderna. I samband med 
detta informerades fastighetsägarna att om de inte ville riva fritidshuset, 
måste de upprätta en åtgärdsplan för att ställa fritidshuset i vårdat skick, se 
bilaga 3. 
Den 25 november 2019 inkom fastighetsägarna med en åtgärdsplan och 
åtgärder för att iordningställa byggnaderna skulle således ha slutförts under 
sommaren 2020, se bilaga 4. 
Samhällsförvaltningen vidtog ett platsbesök den 2020-05-26 och kunde 
bekräfta att åtgärder påbörjats på fritidshusets gavelsida, se bilaga 1. 
Däremot har inga åtgärder vidtagits på komplementbyggnaden. Delar av 
byggnadens tak och väggar har rasat och byggnaden lutar, se bilaga 2. 
Fastigheten Västansjö 1:51 är belägen i ett område som omfattas av 
detaljplan 395 och enligt detaljplanen är fastighetens avsedda användning 
bostadsändamål.  
Fritidshuset är brandskadat och på delar av fasaden saknas fasadmaterial. 
Komplementbyggnaden är förfallen, lutar och delar av taket och ytterväggar 
har rasat, se bilaga 1 och 2.  
Sammantaget är byggnaderna mycket ovårdade, utgör risk för olycksfall, 
förfular området och bedöms utgöra en betydande olägenhet för 
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omgivningen. Mot bakgrund av det ovan anförda, måste 
komplementbyggnaden rivas och fritidshuset ställas i vårdat skick. 
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska ett 
byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Enligt 11 kap 19 § PBL, får byggnadsnämnden förelägga den som äger en 
fastighet att vidta åtgärder inom en viss tid (åtgärdsföreläggande), om 
fastighetsägaren låtit blir att vidta en åtgärd och därigenom brutit mot en 
skyldighet enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats 
med stöd av lagen. 
Enligt 11 kap 21 § PBL, får byggnadsnämnden förelägga den som äger ett 
byggnadsverk att inom en viss tid riva byggnadsverket 
(rivningsföreläggande), om byggnadsverket är förfallet eller skadat i 
väsentlig omfattning och inte sätts i stånd inom skälig tid. Enligt 11 kap 37 § 
PBL, får ett föreläggande enligt 21 § förenas med vite. 
Tillsynsärendet upprättades den 2011-08-12 och den 2013-05-13 skickade 
samhällsförvaltningen information om tillsynsärendet till fastighetsägarna. 
Den 2013-05-24 skrev fastighetsägarna till samhällsförvaltningen att en 
utredning av byggnaden skulle slutföras den 2013-06-30.    
Fastighetsägarna har haft gott om tid att åtgärda byggnaderna. 
Samhällsnämnden finner inget annat alternativ än att gå vidare med kännbara 
viten för att säkerställa att fastighetsägarna river komplementbyggnaden 
samt vidtar åtgärder för att ställa fritidshuset i vårdat skick. 

Socialt perspektiv 
Inga konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Inga konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kostnader för nämndens tillsynsarbete ligger inom tilldelad ram för 
verksamhetsår 2021. Det finns inte någon bestämmelse som ger rätt för 
byggnadsnämnden att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07 
______  
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§ 95 Dnr 2021-000112 1.1.3.1 

Föreläggande om underhållsutredning avseende 
ovårdade byggnader på fastigheten Viksjön 10:11, 
Nyhemmet 124 och Nyhemmet 126 SAM 2018-2274 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att ärendet utgår från dagens sammanträde. 
Dialog med fastighetsägaren behöver utredas innan ett beslut kan tas.  
______  
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§ 96 Dnr 2021-000113 3.1.5.4 

Åtgärdsföreläggande avseende ovårdad byggnad på 
fastigheten Yxan 10 SAM 2019-2288 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kap 14 § samt 11 kap 19 och 37 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900), PBL, beslutar att förelägga fastighetsägaren Sven Erik Lindberg, 
490409-8037, Nämndemansvägen 22, 871 71 Älandsbro, att senast tre 
månader efter delgivning av detta beslut utföra underhållsåtgärder på 
enbostadshuset på fastigheten Yxan 10 genom att måla om samtliga fasader 
och fönsterfoder samt sätta in ett nytt fönster i fasaden mot Kiörningsgatan, 
med samma kulör och utformning som övriga fönster, enligt bilaga 1. 
att om fastighetsägaren Sven Erik Lindberg underlåter, 490409-8037, 
Nämndemansvägen 22, 871 71 Älandsbro, att följa ovanstående beslut, 
förpliktigas fastighetsägaren att utge ett vitesbelopp om 10 000 kronor. 
att vidare förpliktigas fastighetsägaren Sven Erik Lindberg, 490409-8037, 
Nämndemansvägen 22, 871 71 Älandsbro, att utge ett belopp om 5 000 
kronor för varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren 
senast skulle ha vidtagit åtgärder, det vill säga tre månader efter den dag han 
blivit delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående åtgärder inte 
vidtagits.  

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 

Den 24 juni 2019 inkom till samhällsförvaltningen en anmälan om ovårdad 
tomt och byggnad på fastigheten Yxan 10. Enligt anmälaren var staketet 
trasigt och på tomten fanns två skrotbilar uppställda, se bilaga 2.  
Vid samhällsförvaltningens tillsyn på fastigheten den 2019-11-21 kunde 
konstateras att tomten och huset var ovårdade. Underhåll av staketet runt 
fastigheten och husets samtliga fasader var eftersatt. På tomten fanns en röd 
bil med registreringsnummer CJG453, en blå bil med registreringsnummer 
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DST322, cyklar, trädgårdsmöbler, skottkärra, föremål under presenningar 
och ett träd som vuxit till sig intill fasadlivet i sydost. Den 2019-12-10 
skickade samhällsförvaltningen ett förklaringsbrev till fastighetsägaren med 
uppmaning att frivilligt vidta åtgärder för att ställa tomten och byggnaden i 
vårdat skick, se bilaga 3.  
Samhällsförvaltningen vidtog ett platsbesök den 2020-05-27 och kunde 
konstatera att åtgärder vidtagits för att ställa tomten i vårdat skick. Däremot 
hade inte åtgärder vidtagits för att iordningställa byggnaden. Mot bakgrund 
av detta skickade samhällsförvaltningen en uppmaning till fastighetsägaren 
att vidta åtgärder för att ställa byggnaden i vårdat skick senast den 2020-08-
07. Inga åtgärder har vidtagits, se bilaga 4. 
Fastigheten Yxan 10 är belägen i ett område som är bebyggt med 
enfamiljshus och i nära anslutning till centrala Härnösand. Underhållet av 
byggnadens fasader är eftersatt, det saknas ett fönster i fasad mot 
Kiörningsgatan och fasadfärg på samtliga fasader flagnar, se bilaga 1. 
Sammantaget bedöms byggnaden ge ett mycket ovårdat intryck, förfular 
området samt utgör en betydande olägenhet för omgivningen. Mot bakgrund 
av det ovan anförda, måste byggnaden ställas i vårdat skick. 
Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska ett 
byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning 
och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet 
ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 
Samhällsförvaltningen har vid två tillfällen uppmanat fastighetsägaren att 
frivilligt vidta åtgärder för att ställa byggnaden i vårdat skick, inga åtgärder 
har vidtagits för att iordningställa byggnaden.  
Samhällsnämnden finner inget annat alternativ än att gå vidare med kännbara 
viten för att säkerställa att fastighetsägaren vidtar åtgärder för att ställa 
byggnaden i vårdat skick. 

Socialt perspektiv 
Inga konsekvenser. 

Ekologiskt perspektiv 
Inga konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kostnader för nämndens tillsynsarbete ligger inom tilldelad ram för 
verksamhetsår 2021. Det finns inte någon bestämmelse som ger rätt för 
byggnadsnämnden att ta ut avgift för sitt tillsynsarbete.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-07 
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(46) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2021-000114 3.1.5.4 

Åtgärdsföreläggande avseende ovårdad tomt på 
fastigheten Sörutansjö 1:25, SAM 2019-2586 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att förelägga fastighetsägaren Karl Gunnar Högman, 501216-7978, 
Brunnevägen 69, 872 32 Kramfors, med stöd av 8 kap 15 § samt 11 kap 19 
och 37 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL , att senast en månad efter 
delgivning av detta beslut ställa tomten på fastigheten Sörutansjö 1:25 i 
vårdat skick genom att forsla bort bilarna med registreringsnumren 
MBW486 och NAH750 samt bilen av märket Volvo som saknar 
registreringsnummer, enligt bilaga 5 
att om fastighetsägaren Karl Gunnar Högman underlåter, 501216-7978, 
Brunnevägen 69, 872 32 Kramfors, att följa ovanstående beslut, förpliktigas 
fastighetsägaren att utge ett vitesbelopp om 5 000 kronor. 
att vidare förpliktigas fastighetsägaren Karl Gunnar Högman, 501216-7978, 
Brunnevägen 69, 872 32 Kramfors, att utge ett belopp om 2 500 kronor för 
varje period om två månader, räknat från det att fastighetsägaren senast 
skulle ha vidtagit åtgärder, det vill säga en månad efter den dag han blivit 
delgiven detta beslut, under vilken tid ovanstående åtgärder inte vidtagits.  

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 

Enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) ska en tomt hållas 
i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande 
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
Fastigheten Sörutansjö 1:25 är belägen i ett område som omfattas av 
detaljplan 287, enligt detaljplanen är fastighetens avsedda användning 
bostadsändamål, enbostadshus. På tomten finns en båt och 4 bilar uppställda, 
samtliga bilar är avställda. Tre av bilarna ger intryck av att vara skrot, se 
bilaga 5.  
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Bilarna bedöms ge tomten ett ovårdat intryck, förfular området och bedöms 
därmed utgöra en betydande olägenhet för omgivningen och måste forslas 
bort. 
Fastighetsägaren har haft gott om tid på sig att vidta åtgärder på tomten. 
Samhällsnämnden finner inget annat alternativ än att gå vidare med kännbara 
viten för att säkerställa att fastighetsägaren vidtar åtgärder för att ställa 
tomten i vårdat skick. 

Ärendets bakgrund 
Den 27 augusti 2019 upprättade samhällsförvaltningen ett tillsynsärende 
gällande ovårdad tomt på fastigheten Sörutansjö 1:25. 
Vid samhällsförvaltningens tillsyn på fastigheten den 2019-11-21, kunde 
konstateras att tomten var ovårdad. På tomten fanns en bil av märket Opel 
med registreringsnummer MBW486 avställd 2006-05-12, två bilar av märket 
Volvo utan registreringsnummer, bildäck, virke, badkar och en tunna, se 
bilaga 2. 
Den 17 december 2019 skickade samhällsförvaltningen ett förklaringsbrev 
till fastighetsägaren med en uppmaning att frivilligt vidta åtgärder för att 
ställa tomten i vårdat skick genom att forsla bort bilarna och objekten från 
fastigheten senast den 2020-02-28, se bilaga 3. Den 2020-02-06 inkom 
fastighetsägaren med en begäran om förlängning av tidsfristen till sommaren 
2020, se bilaga 4. 
Den 9 oktober 2020 vidtog samhällsförvaltningen ett platsbesök och kunde 
konstatera att fastighetsägaren inte vidtagit åtgärder för att ställa tomten i 
vårdat skick. På tomten fanns en båt, en husvagn och fyra bilar uppställda, se 
bilaga 1. Bilarna har registreringsnumren GOJ509 avställd 2018-02-28, 
MBW486 avställd 2006-05-12, NAH750 avställd 2018-02-28 och GHO327 
avställd 2012-11-27. 
Den 26 maj vidtog samhällsförvaltningen ytterligare ett platsbesök och 
kunde bekräfta att fastighetsägaren inte forslat bort bilarna från fastigheten, 
se bilaga 5.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-03 
______  
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§ 98 Dnr 2020-000202 1.1.3.1 

Förändringar av stadstrafiken 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att bekräfta hemställan hos Kollektivtrafikmyndigheten av utökat linjenät 
och kvällstrafik vardagar från december 2021, samt 
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning av 
kostnadsökningen för den utökade turtätheten.  

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Anders Bergqvist (V) och Per-Eric Norberg (C). 

Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) föreslår en tillägg att-sats enligt följande: 
att samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen att busskortet höjs till 300 
kronor per månad i enlighet med Centerpartiets budgetförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det 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. 
Ordförande frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med Per-
Eric Norbergs (C) tilläggsyrkande. 
Ordförande finner att samhällsnämnden har avslagit Per-Eric Norbergs (C) 
tilläggsyrkande.  

Reservation 

Per-Eric Norberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkat 
förslag. 

Protokollsanteckning 

Anders Bergqvist (V) ber och tillåts av ordförande att göra följande 
protokollsanteckning: Vänsterpartiet tycker att förslaget till linje-ändringar 

är bra av stadstrafiken i Härnösand. Men har som förslag att busstrafiken 

bör vara avgiftsfri och finansiering löses på annat sätt.  
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Per-Eric Norberg (C) motivering till yrkandet är följande: Höjningen 

motiveras med att det kan möjliggöra att kvällstrafik kan införas och 

eventuell turtäthet kan utökas på efterfrågan av Härnösandsbor, särskilt i 

kommunens ytterområden varifrån kommunikationerna idag är klart 

begränsade.  

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslutade 2020-12-17 § 169 om förändringar av 
stadstrafiken som sammanfattningsvis innebar nya linjenummer, utökad 
turtäthet, tidtabell med så kallad takt-trafik samt en ny kvällslinje. 
Linje 1-3, som ersätter nuvarande linjer 24/39/58, trafikerar vardagar fram 
till ca kl. 19.00 och lördagar kl. 09.30-15.00. 
Därutöver skulle en kvällslinje införas som skulle trafikera vardagar mellan 
ca kl. 19.00-22.00. 
I nämndens beslut ingick att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att tillskriva 
Kollektivtrafikmyndigheten med en begäran om beräkning och förhandling 
med trafikoperatören för tillkommande kostnader för förändringen. Av 
Kollektivtrafikmyndighetens framräkning uppgår kostnadsökning för den 
nya trafiken, i förhållande till nuvarande trafik, till 3,9 miljoner kr per år. För 
denna kostnadsökning finns en utökad ram till Samhällsnämnden med 1,5 
miljoner kr för år 2022 så därmed saknas 2,4 miljoner kr för finansieringen 
av den nya trafiken. 
Samhällsförvaltningen har tittat på olika möjligheter som finns för att 
säkerställa det återstående finansieringsbehovet på 2,4 miljoner kr. 

Ökning av intäkterna 
Höjning av priset för det så kallade ”Härnösandskortet” från nuvarande 50 
kr/mån till 200 kr/mån. Beräknad intäktsökning: c:a 2.400.000 kr/år 
Införande av en årsavgift för det så kallade ”Barnkortet” på 100 kr/år. 
Beräknad intäktsökning: c:a 250.000 kr/år 

Minskning av kostnaderna 
Minskat trafikutbud mitt över dagen,  vardagar c:a kl. 10.00-13.00. Beräknad 
besparing: c:a 850.000 kr/år 
Avstå införande av kvällstrafik. Beräknad besparing: c:a 650.000 kr/år 

Prishöjning ”Härnösandskortet” 
En höjning från 50 kr/mån till 200 kr/mån kan vid första anblicken verka 
som en extremt stor prisökning. Men satt i ett perspektiv där vi samtidigt 
avsevärt förbättrar turutbudet, bytesmöjligheter, tillgänglighet till nya 
målpunkter så anser förvaltningen höjningen vara högst rimlig. 
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Även efter en höjning till 200 kr kommer vi ligga i särklass lägst i länet. 
Endast pensionärskortet i Sundsvall är billigare, 175 kr, men då alltså 
begränsat till pensionärer medan vårt kort gäller för alla. 
Intäktsökningen är framräknad utifrån de antal laddningar som skedde under 
perioden februari 2019 till januari 2020, alltså en period innan pandemin. 
Under perioden skedde 17.039 laddningar men vi tror dock att det kommer 
bli en viss minskning resandet även efter pandemin. Branschen i stort räknar 
på en nedgång på c:a 20 % framförallt beroende på att många även i 
framtiden delvis kommer att jobba hemifrån. 
Vi bedömer dock att vår minskning kommer att stanna vid c:a 5 % beroende 
på att vår trafik kommer att bli så avsevärt mycket bättre och därför torde 
kunna tillgodose resebehovet hos många som tidigare saknade det. 
Så vi bedömer att en höjning med 200 kr skulle ge en ökad intäkt med 
2.400.000 kr – vilket motsvarar hela det återstående finansieringsbehovet. 

Införande av årsavgift på ”Barnkortet” 
Införande av en årsavgift på 100 kr skulle vara fullt rimlig och bedöms 
kunna ge ökade intäkter med ca 250.000 kr/år. 
Men efter noga övervägande har förvaltningen landat i att inte förorda detta 
alternativ. 
Skälet för det är framförallt följande: 
Barn och unga är en prioriterad grupp 
Införande av en årsavgift skulle sannolikt innebära att kortet måste flyttas 
från ”skolskjutskorts-modulen” till att bli en vanlig produkt i DinTur:s 
biljettsystem. Detta kräver en hel del administrativt arbete både i kommunen 
och hos DinTur.  
Intäktsökningens storlek är liten i förhållande till de negativa administrativa 
effekterna. 

Minskat trafikutbud mitt över dagen 
En möjlig kostnadsbesparing skulle vara att minska trafikutbudet mitt över 
dagen genom att till exempel mellan kl. 10.00-14.00 tillämpa trafik med 1 
tur/timme istället för 2 turer/timme. En sådan åtgärd skulle ge en kostnads- 
minskning med c:a 850.000 kr/år. 
Enligt vår bedömning skulle en sådan åtgärd ”förstöra” det som varit basen i 
det nya turutbudet – det vill säga takt-trafiken och möjligheten att byta 
mellan alla stadslinjers båda trafikben (Härnön respektive fastlandet). En 
tidtabell med förändrat turutbud del av dagen riskerar också att göra 
tidtabellen svårare att förstå för den enskilde resenären.  
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Avstå införandet av kvällstrafiken 
En annan möjlig besparing skulle vara att inte införa den beslutade 
kvällstrafiken. En sådan åtgärd skulle ge en kostnadsminskning med c:a 
650.000 kr/år. 
Inte heller denna besparing förordas av förvaltningen eftersom det skulle 
innebära en försämring av det samlade trafikutbudet. Det skulle också 
riskera att framförallt inverka negativt på barn och ungas möjligheter att ta 
sig till/från fritidsaktiviteter. Men även resenärer som saknar möjligheter till 
alternativ (t.ex. egen bil) får då inte förbättrade möjligheter att tas sig till/från 
handel, fritidsaktiviteter och arbete. 
Sammanfattningsvis konstaterar samhällsförvaltningen att kommunstyrelsen 
behöver bereda ärendet vidare för den resterande finansieringen av beslutad 
förändring. 

Socialt perspektiv 
Genom beslutet om trafikförändringen så förbättras tillgängligheten till 
stadstrafiken avsevärt vilket innebär att fler människor får bättre möjligheter 
att nyttja kollektivtrafiken både för arbetspendling eller för fritidsresor. 
Eftersom förslaget innebär fortsatt avgiftsfritt för barn så har alla barn även 
fortsättningsvis möjligheter att nyttja kollektivtrafiken oavsett ekonomiska 
förutsättningar. 

Ekologiskt perspektiv 
Det ekologiska perspektivet är tillgodosett genom förbättrad kollektivtrafik 
eftersom målsättningen med förändringen är att allt fler kan välja bussen före 
bilen vilket är positivt för vår miljö. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Sett ur det ekonomiska perspektivet så påverkar förslaget kommunens 
ekonomi med ca 1500 tkr/år för ökade trafikkostnader enligt årsplan 2021. 
Hur detta ska påverka kommunens ekonomi ytterligare eller resenären 
behöver beredas vidare av kommunstyrelsen. Det juridiska perspektivet 
påverkas inte nämnvärt av förslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-06-04 
______  
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§ 99 Dnr 40196  

Delegationsbeslut till granskning 2021-06-17 

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 SAM 2021-1132, Näggärd 3:2 
Delegationsbeslut SAM 2021-1765 
______  
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§ 100 Dnr 40216  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-06-17 

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 

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

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-05-12-2021-06-10 
______  
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§ 101 Dnr 37287  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Inga övriga rapporter har redovisats på dagens möte.  
______  
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§ 102 Dnr 31772  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

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 

Knapp Britta Thyr (MP) redogör muntligt för ärendena.  

Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 2021-05-12 – Hyresavtal Öbacka Sportcenter 
Beslut 2021-06-02 – Länsstyrelsen upphäver en del av Samhällsnämndens 
beslut den 22 oktober § 124 
______  
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§ 103 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

 Översynsgruppen 

 Extra nämndsammanträde kan tidigast ske 2021-07-08 men kan 
möjligen senareläggas 

 Framtidens Härnösand 

 Hemab 
______  
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§ 104 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

 Arbetsmiljö 

 Aktuella händelser och planering 
______  
 


