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Sammanträdesdatum

2022-11-17
Samhällsnämnden
Plats och tid

Olof Högbergsalen i Sambiblioteket, torsdagen den 17 november 2022
kl 08.15-14.30, ajournering 09.40-10.00, 10.55-11.05, 12.10-13.30

Beslutande

Ledamöter

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

Ersättare

Övriga närvarande

Therese Rahm, slöjdlärare, Kerstin Eriksson, slöjdlärare, Mimmi Kåhrström, elev
Brännaskolan, Enia Laine, elev Brännaskolan, Lars Forsberg,
kommunikationsavdelningen, Helene Lager, enhetschef, Farouk Hmaidan, elev
Wendela Hellmanskolan, Malin Sjöstrand, enhetschef, Helena Elfvendal (MP), Hans
Rosengren (S), Thomas Jenssen, förvaltningschef, Erika Engblom, nämndsekreterare
samt övriga under informationsärenden enligt § 178.

Justerare

Christian Wasell (M)

Justeringens plats och tid

Samhällsförvaltningens lokaler måndagen den 21 november 2022 kl. 09.00

Lillemor Andersson (C)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Erika Engblom

Ordförande
Knapp Britta Thyr
Justerare
Christian Wasell

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

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Datum då anslaget sätts upp

2022-11-21

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Erika Engblom
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§ 178

Dnr 42564

Informationsärenden
Samhällsnämnden har fått föredragningar enligt följande:
Ställningstagande - vattenförsörjning Vårdkasen – Ulf Andersson, Ramboll
Redovisning stipendium – Brännaskolan
Föreningsbidrag 2022 – Ulf Andersson
E-förslag – Utebad – Ulf Andersson
E-förslag – Utomhusbad – Ulf Andersson
För- och grundskolornas miljöstipendium 2022 – Monica Friman
Taxa 2023, miljöbalken m.m. – Monica Friman
Ekonomisk månadsuppföljning – Thomas Jenssen
Utformning korsning Nybrogatan – Skeppsbron – Niclas Hälldahl, Thomas
Jenssen
Taxa 2023, teknik – Niclas Hälldahl
E-förslag – Barnsäker trafikmiljö – Mathias Rönnqvist
E-förslag – Bryggor i stadskärnan – Mathias Rönnqvist
Remiss – Ansökan om undersökningstillstånd – Dan Tjell
Vindkraftverk Hemsön – Frida Hamrén
______
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§ 179

Dnr 42565

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att välja Christian Wasell (M) som justerare för dagens protokoll. Justering
sker måndag den 21 november kl. 09.00 i samhällsförvaltningens lokaler.
______
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§ 180

Dnr 42566

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att ärende nr 13 och 14 utgår från dagordningen samt
att därefter fastställa dagordningen för dagens sammanträde.
______
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§ 181

Dnr 2022-000184 1.1.3.1

Uppföljning stipendier 2022, Brännaskolan och
Bondsjö förskola
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Skolorna redovisar årligen hur de använt stipendierna som de fått av
nämnden.
Beslutsunderlag
Skriftlig redovisning från Bondsjö förskola samt muntlig presentation från
Brännaskolan.
______
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§ 182

Dnr 2022-000193 1.1.3.1

För- och grundskolornas miljöstipendium 2022
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2022 ska tilldelas
Föräldrakooperativet Eko-Fröet, om ett belopp av 3000 kr för projekt: ”Från
bord till jord”,
att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2022 ska tilldelas
Gerestaskolan avdelning Fritidshemmet om ett belopp av 10 000 kr för
projekt: ”Rörelse på fritidshemmet”. Inköp av produkter ska ha koppling till
verksamhet som kan ske utomhus med natur- och miljöanknytning,
att uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporters till
samhällsnämnden senast november 2023 samt
att föreslå kommunstyrelsen att utveckla och se över formerna för
förskolornas och grundskolornas miljöstipendium.
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på att avslå den sista att-satsen som lyder: att
inte fortsättningsvis utlysa Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium
under kommande år, och att lägga till följande:
att föreslå kommunstyrelsen att utveckla och se över formerna för
förskolornas och grundskolornas stipendium.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslöt den 21 oktober 2021, § 138, att på nytt utlysa
Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium våren 2022 samt att
fastställa 2022 års miljöstipendium till maximalt 24 000 kr. Miljöstipendiet
delas årligen ut för planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte.
Två ansökningar har kommit in till samhällsnämnden:
1. Föräldrakooperativet Eko-Fröet. Projekt: ”Jord till bord”
Förskolan Fröet har under 2022 börjat kompostera en del av matavfallet i en
bokashi hink som en del av den pedagogiska undervisningen. Barnen får
hjälpa till med alla momenten och får med sig lakvatten hem att vattna med.
Odlingarna på gården, två pallkragar och ett "potatisland" som funnits sedan
tidigare, har även utvecklats under året.
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Gården har även sedan tidigare äppelträd, hallonbuskar, jordgubbsodling och
vinbärsbuske samt blomrabatter, som alla har ett gödselbehov. Nu har tanken
väckts att utöka möjligheten att tillverka egen näringsrik jord med hjälp av
material som förskolan producerar.
Nu vill förskolan ansöka om medel till att köpa in en vinterisolerad
varmkompost. Detta är tänkt som destination för bokashikompost av en
rimlig mängd av skolans vegetariska matavfall som varvas med
trädgårdskompost för att tillverka näringsrik jord till gårdens odlingar.
Tanken är att visa naturens kretslopp, att maten blir till jord som blir till mat
igen. Barnen lär sig namn på växter, smak och relationen till naturen, jorden
och var maten kommer ifrån.
Inköp
Kostnad
1 st Gröna Johanna vinterisolerad
2 295 kr
Avgift för handläggning av anmälan från
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om
kompostering av matavfall på fastigheten
527 kr
Bokashiströ
170 kr
Summering:
2 992 kr
Se bilaga 1.
2. Gerestaskolan, avdelning Fritidshemmet. Projekt: ”Rörelse på
fritidshemmet”
Gerestaskolan har under en lång tid arbetat för att främja rörelse under
skoldagen och skulle nu under lekfulla former och utifrån rörelse även vilja
utveckla elevernas samarbetsförmåga och språk- och kunskapsutveckling
under fritidshemmets tid.
Skolan har identifierat ett flertal produkter på "Hands-on science" som skulle
kunna hjälpa dem i det arbetet och som utifrån rörelse skulle uppmuntra till
samtal, begreppsförståelse, bokstäver och siffror. Skolan har fem
fritidsavdelningar som tillsammans har lite drygt 150 barn.
I Gerestaskolans arbete integreras frågeställningar i vår vardag både runt
miljö och kring sociala och ekonomiska frågor.
Skolan ska bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro, och
framtidstro är också ett av Gerestaskolans värdeord. Genom arbete med
hållbarhet, hälsa och välbefinnande bidrar skolan till det arbetet.
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Inköp
Kostnad
Produkter från https://hos.se/hela-sortimentet/
forskola-lag-mellanstadiet/utepedagogik/
rorelse
10 000 kr
Summering:
10 000 kr
Se bilaga 2.
Bedömning
Två ansökningar har inkommit till Förskolornas och grundskolornas
miljöstipendium 2022 avseende olika planerade aktiviteter. Miljöstipendiet
omfattar 24 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.
Samhällsförvaltningen anser att ansökan från Föräldrakooperativet EkoFröet ska tilldelas 2992 för projekt ”Från bord till jord”.
Samhällsförvaltningen anser att ansökan från Gerestaskolan avdelning
Fritidshemmet ska tilldelas 10 000 kr för projekt: ”Rörelse på
fritidshemmet”. Förvaltningen anser att inköp av produkter ska ha koppling
till verksamhet som kan ske utomhus med natur- och miljöanknytning.
Samhällsförvaltningen bedömer att projekten ovan uppfyller miljöstipendiets
kriterier på planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte.
Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium har delats ut av
samhällsnämnden i elva år. Det har varit mycket intressant att ta del av
redovisningarna som skett dels vid samhällsnämndens sammanträden samt
skriftliga rapporter.
Intresset och antal ansökningar har varierat under åren. Endast två
ansökningar har kommit in till samhällsförvaltningen till 2022 års miljöstipendium. Samhällsförvaltningen har spridit inbjudan på kommunens
webbplats, insidan, flera gånger under vår/sommar/höst. Ändå blev antalet
ansökningar lågt. Ansökningarna har även i många fall handlat om rena
investeringar vilket inte var avsikten med stipendiet. Förvaltningen anser att
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samhällsnämnden fortsättningsvis inte ska utlysa förskolornas och
grundskolornas miljöstipendium under kommande år.
Socialt perspektiv

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2022 bedöms inte påverka
perspektivet.
Ekologiskt perspektiv

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2022 underlättar för
skolor och förskolor att genomföra kreativa idéer som uppkommer i
anslutning till miljöfrågor samt bidrar till att barn och vuxna utvecklar sin
känsla kring miljöfrågor.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2022 bekostas av
samhällsnämndens budget.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-31
Ansökan från Föräldrakooperativet Eko-Fröet. Projekt: ”Från bord till jord”
Ansökan från Gerestaskolan avdelning Fritidshemmet Projekt: ”Rörelse på
fritidshemmet”.
______
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§ 183

Dnr 2022-000181 1.1.3.1

Indexuppräkning av timavgift för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken och strålskyddslagen, lagen om
sprängämnesprekursorer samt för samhällsnämndens
utfärdande av saneringsintyg
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att fastställa timavgiften till 1117 kr för
- prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
- prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område,
- tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer och
- utfärdande av saneringsintyg.
att timavgiften gäller från och med 1 januari 2023.
Bakgrund
I Härnösand ligger kommunens uppgifter inom prövning och tillsyn enligt
miljöbalken under samhällsnämndens ansvar.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 december 2021, § 136, att ändra
timavgiften till 1054 kr för prövning och tillsyn inom ovanstående
lagstiftningsområden samt att timavgiften ska börja gälla från och med den
1 januari 2022.
Timavgiften föreslås räknas upp med den procentsats för prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för
oktober månad året före avgiftsåret. Det innebär att föreslagen timavgift för
år 2023 blir 1117 kr.
Socialt perspektiv

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet.
Ekologiskt perspektiv

Förslaget om reviderad timavgift bedöms inte påverka perspektivet.
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Kommunen behöver hålla sina taxor och avgifter uppdaterade som en del av
den goda ekonomiska hushållningen. För kommunal verksamhet gäller
allmänt självkostnadsprincipen så även för prövning och tillsyn inom
aktuella lagstiftningsområden.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02
SKRs underlag för att beräkna prisindex, PKV, är 6 % för 2023
______
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§ 184

Dnr 2022-000203 1.1.3.1

Taxa 2023, Teknik
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att handläggningskostnaden per timme för teknikavdelningens
ansvarsområde 2023 ska uppgå till 1089 kr samt
att anta indexuppräknade taxor för teknikavdelningens ansvarsområden.
Bakgrund
Inom teknikavdelningens ansvarsområden finns fastställda taxor för gata,
torg, ordningslagen, transporter och odlingslotter. Dessa behöver
indexregleras den första januari årligen för att följa med i samhällets
prisutveckling. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) används inom
grävtillstånd, transporter, fordon och blomlådor. Konsumentprisindex (KPI)
används för torghandel, ordningslagen och odlingslotter.
Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.
Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet bedöms ha liten påverkan på kommunens budget.
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på kommunens andra
styrdokument.
Beslutet bedöms ha liten ekonomisk konsekvens för invånarna
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-16
Nedanstående tabeller med indexuppräknade taxor för teknikavdelningens
ansvarsområden.
Taxa
Timtaxa

2022
1050 kr

Grävtillstånd

Justerandes sign
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Tillstånd inkl. förlängning av beviljat
tillstånd

1000 kr

Gräva utan tillstånd

10 000 kr

10370

3000 kr +
återställning

3111

5000 kr

5185

Bredd högst 450 cm

900 kr

Längd högst 35 m

900 kr

Bredd över 450 cm

1500 kr

Längd över 35 m

1500 kr

Tung transport

1500 kr

Kombinationer av ovanstående

1500 kr

Handläggningstid kortare än 3 dagar

Dubbel kostnad

933
933
1556
1556
1556
1556
dubbel kostnad

200 kr

207

Bärgning, även om bilen är borta, "bom"

Faktisk kostnad

Förvaring- uppställningskostnad

Faktisk kostnad

Arbete/arvode

Timtaxa
Faktisk kostnad

faktisk kostnad
faktisk kostnad
timtid
faktisk kostnad
faktisk kostnad

Ej återställda eller felaktigt återställda
Akuta grävningar utan anmälan inom 2
dagar

1037

Transportdispens-tillstånd

Undantag från LTF-dispens
Dispens som avser undantag från LTF
Flytt av fordon

Skrotning husvagn
Flyttning och uppställning på mark- eller
fordonsägarens bekostnad

Faktisk kostnad

Blomlådor
900 kr

Kostnad tillstånd
Reflexer

1000 kr

Torghandel
Tillfällig-skolklasser o dyl

0

Saluplats 3x4 m / dag

200 kr
per vecka mån-lör
per år

Saluplats 3x6 m /dag
per år

Justerandes sign

2400 kr
300 kr

per vecka mån-lör
El - 10A /dag

800 kr

1200 kr
3600 kr
30 kr
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10A/år fast plats

2000 kr

16A /dag

150 kr

16A /år, fast plats

9000 kr

2216
166
9972

Tillstånd enligt ordningslagen
Kiosk kommersiell försäljning

3500 kr

Servering gångbana, veranda, friluftserv
Tillfällig försäljning julgran, lotter, bär,
svamp mm

120 kr

3878
133

200 kr /dag

221

800 kr/v
Fristående stånd för försäljning, korv mm

1000 kr/mån

Cirkus, tivoli

2000/dygn

Mötestält

22 kr/kvm/g
1300 kr
/plats/år

Övrig utrustning, minigolf, boule, grill

886
1108
2216
24
1440

Upplag, bod, prov. byggnad
Container, växelflak, stora behållare,
mobilkran skylift, saxlift

30 kr/kvm/år

33

125 kr/kvm/v

138

Byggställning

40 kr/kvm/år

Övrig reklam, tillfällig affischering

125 kr/kvm /tillf

Avstängning med skylt, utfärda LTF

timtaxa + ev
Entr arbete

Trottoarpratare, mer än 1 st per butik

500 kr st

Konserter och event med inträde
_ Uppbyggnad och nedtagning konsert
och event
Användande av yta/mark /kvm för övriga
event och arrangemang

3 kr /m2/dag

554
3,50

3 kr /m2/dag

3,50

Lägsta debiterbara kostnad bestäms till
Ideella föreningar som står som arrangör
för ovan nämnda verksamheter skall
erlägga 10% av beslutade avgifter, dock
minst -

1.50 kr/m2/dag
500 kr

44
138
timtaxa + ev Ent
arbete

2
554

500 kr

554

Odlingslåda

150 kr

Odlingslott 50 kvm

400 kr

Odlingslott 100 kvm

600 kr

166
443
665

Odlingslotter

______
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§ 185

Dnr 2022-000092 1.1.2.1

Sammanträdestider 2023
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta sin del av den reviderade sammanträdesplanen 2023 för
samhällsnämnden och arbetslivsnämnden.
Beslutet gäller under förutsättning att arbetslivsnämnden antar sin del av
planen.
Bakgrund
För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig
mötesplanering har en sammanträdesplan för samhällsnämndens och
arbetslivsnämndens kommande möten under 2023 tagits fram. I planen har
hänsyn tagits till att hålla isär de två olika nämndernas beslutsprocesser samt
att det ekonomiska resultatet ska stanna för föregående månad.
Samhällsnämnden beslutade 2022-09-15 att anta sin del av
Sammanträdesplan 2023 för samhällsnämnden och arbetslivsnämnden. Efter
detta har planen justerats utifrån arbetslivsförvaltningens förutsättningar till
deltagande på sammanträdena. Därför har en ny plan upprättats.
Socialt perspektiv

Ärendet är av administrativ karaktär och har ingen social påverkan.
Ekologiskt perspektiv

Ärendet har inte någon påverkan på miljön.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ärendet har inte någon ekonomisk eller juridisk anknytning.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-19
Reviderad sammanträdesplan 2023 för samhällsnämnden och
arbetslivsnämnden
Sammanträdesplan 2023 för samhällsnämnden och arbetslivsnämnden
______
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§ 186

Dnr 2022-000185 3.2.2.5

Sanna 1:22, strandskyddsdispens för uppförande av
fritidshus (Kojbacken)
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d § miljöbalken,
att godta det särskilda skälet enligt miljöbalkens 7 kap 18 d § att
byggnaderna bidrar till utvecklingen av landsbygden,
att tomtplatsen utgör 3600 m2 samt
att avgiften för denna ansökan är 8432 kr.
Bakgrund
Sökanden planerar att uppföra ett fritidshus på 100 m2 ungefär 40 meter från
strandlinjen till havet och ungefär 40 meter från strandlinjen till
Kvarnbäcken. En ny fastighet är tänkt att bildas som avstyckas från Sanna
1:22 på 3600 m2. Till fastigheten har man tänkt att ansluta en väg från den
befintliga grusvägen.
I området som är utpekat som LIS finns sedan tidigare ett nybyggt fritidshus
med komplementbyggnader som ligger 200 meter från den aktuella
exploateringen.
Växt- och djurlivet
Vid platsbesöket den 19 oktober 2022 gjordes en översiktlig
naturinventering av kommunekologen. Nedan beskrivs naturvärdena från
inventeringen.
Marken har en jämn sluttning från grusvägen ner mot havet. Området består
av en vanlig blandskog med löv- och barrträd som har röjts och avverkats i
omgångar. Närmare strandlinjen växer det mer lågväxande växter och en del
gråal.
I det mittersta partiet där exploateringen är planerad växer det mest blåbär
och lingon med inslag av gran och björk. Norrut från den aktuella platsen
rinner Kvarnbäcken. För att skydda miljö kring bäcken är det viktigt att ett
skyddsavstånd på 40 meter hålls till bäcken. Vid inventeringen påträffades
inga speciella eller rödlistade växter eller djur.
Enligt kommunens GIS-skikt finns inga noteringar om att området innehåller
några speciella eller hänsynskrävande naturvärden. Samhällsförvaltningen
bedömer att växt- och djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden.
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Allmänhetens tillgänglighet
Allmänheten kan idag röra sig fritt längs strandlinjen. För att allmänheten
fortsättningsvis ska kunna vandra fritt längs stranden är det viktigt att
stranden inte privatiseras. En frizon på 40 meter lämnas för det rörliga
friluftslivet mot havet och Kvarnbäcken.
Tomtplatsbestämningens nedre gräns mot strandlinjen ska vara minst 40
meter till strandlinjen. Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma
gränsen mellan det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon
och det område som allmänheten har möjlighet att nyttja.
Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till
strandlinjen inte kommer att försämras av åtgärden.
Tomtplatsen utgör 3000 m2.
LIS-område
Den aktuella fastigheten ingår i kommunens LIS-plan för bostäder. I LISplanen från år 2015 står det; ”Hemsön ligger norr om Härnön i Hemsösundet
omkring femton kilometer från Älandsbro centrum. På Hemsöns insida, vid
Granudden och Kojbacken finns befintliga bostäder ganska glest placerade
inbäddat i löv- och barrskog. Här kan det vara möjligt att bygga fler
bostäder för permanent- och fritidsboende. Området anges därför som LISområde för bostäder. Detaljplaner finns för delar av området som i
dagsläget inte är bebyggda”.
Samhällsförvaltningen bedömer att området ingår i kommunens LIS-plan för
bostäder. Det är motiverat att använda det särskilda skälet att byggnaderna
bidrar till utvecklingen av landsbygden för den planerade åtgärden.
Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för
rubricerad åtgärd.
Socialt perspektiv

Åtgärden bedöms inte beröra frågor om jämlikhet, tillgänglighet eller
folkhälsa med barnperspektivet.
Ekologiskt perspektiv

Växt- och djurlivet beskrivs i denna skrivelse.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det föreslagna beslutet bidrar till utvecklingen av landsbygden som bidrar,
på ett positivt sätt, den kommunala budgeten. Kommunens andra
styrdokument bedöms inte påverkas av det enskilda beslutet.
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För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som BR, bebyggelse
och rekreation.
Området ingår i kommunens LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen) för bostäder. I kommunens LIS-plan från 2015 pekas olika områden
ut för bostadsutveckling och besöksnäring
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-28
Bilaga 1
Tomtplatsbestämning
Bilaga 2
Översiktskarta med avstånd
Bilaga 3
Ansökan, SAM 2022-2446.3225.1
Bilaga 4
Översiktskarta, SAM 2022-2446.3225.3
Bilaga 5
Ny tomtplats SAM 2022-2446.3225
Bilaga 6
Ritningar huset SAM 2022-2446.3225.4 (Foto på husmodell,
plan- och sektionsritning och fasadritning)
Upplysningar
 Samhällsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens är endast
en prövning enligt miljöbalken. I de allra flesta fall krävs dessutom
bygglov alternativ förhandsbesked enligt 9 kap plan- och bygglagen
(2010:900).

Justerandes sign



Länsstyrelsen kan besluta att göra en överprövning av beslutet inom
tre veckor från den dag de fick del av kommunens beslut. Sökande
ska avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden
påbörjas.



Strandskyddsdispens innefattar inte tillstånd till att utföra åtgärder på
annans mark.



Anläggningar som planeras inom vattenområden kan i vissa fall
kräva en anmälan till länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt
11 kap 9a § miljöbalken.



En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats
inom 5 år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft.



Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det
område inom vilket markägaren kan hävda privat zon och det område
som allmänheten har möjlighet att nyttja. I formellt hänseende är
tomtplatsbestämningen inte knuten till rådande fastighetsindelning
och den behöver heller inte motsvara fastighetsgränserna.
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Rätten att överklaga har de som uppfyller miljöbalkens kriterier, 16
kap §§ 12,13 och 14.



Fakturan skickas separat

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara
ställd till Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras
och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din
åsikt.

______
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§ 187

Dnr 2022-000188 1.1.3.1

Sanna 1:22, strandskyddsdispens för uppförande av ett
fritidshus och två friggebodar (färjeläget)
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 d § miljöbalken,
att godta det särskilda skälet enligt miljöbalkens 7 kap 18 d § att
byggnaderna bidrar till utvecklingen av landsbygden,
att tomtplatsen utgör 4000 m2 samt
att avgiften för denna ansökan är 8432 kr.
Bakgrund
Sökanden planerar att uppföra ett fritidshus på 100 m2 och två friggebodar på
vardera 16 m2 ungefär 60 meter från strandlinjen. I ansökan framgår att man
vill avstycka en ny fastighet på 4000 m2.
Närmaste området kring den planerade exploateringen består mest av
naturmark, där det delvis har bedrivits skogsbruk. De närmaste bostäderna
ligger ungefär 400 meter både norr och söderut.
Växt- och djurlivet
Vid platsbesöket den 19 oktober 2022 gjordes en översiktlig
naturinventering av området. Marken sluttar kraftigt från den tänkta
exploateringen ner mot strandlinjen. Vid inventeringen noterades att området
består av en vanlig granskog med inslag av lövträd. Skogen har i omgångar
avverkats. På marken växer vanligt förekommande växter som olika sorters
mossor och lavar. Några speciella eller ovanliga växter har inte observerats
på platsen.
Söder om den aktuella platsen rinner en mindre bäck. För att inte bäcken ska
påverkas på negativt sätt av den tänkta byggnationen ska avståndet vara
minst 40 meter ifrån.
I kommunens GIS-skikt finns inga noteringar om att området innehåller
några speciella eller hänsynskrävande växter eller djur. Kustinventeringen
som gjordes år 2003 visar att kusten är mindre påverkad längs den aktuella
kuststräckan.
Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och djurlivet inte väsentligen
förändras av åtgärden.
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Området har tidigare ingått i en detaljplan som idag är upphävd. I
detaljplaneprocessen gjordes en geoteknisk, infiltration, radonundersökning
och lokalisering av bergborrade brunnar i området.
Allmänhetens tillgänglighet
Sökanden har föreslagit en avstyckning på 4000 m2. Den föreslagna
avstyckningens nedre gräns ligger 40 meter från kustlinjen och 40 meter från
den mindre bäcken. Mellan den nedre tomtgränsen och strandlinjen är det
tänkt en frizon på 40 meter för fri utveckling av växt- och djurlivet samt för
allmänhetens tillgänglighet.
Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till stranden
inte kommer att försämras av åtgärden. Allmänheten ska fortsättningsvis
kunna vandra fritt längs strandlinjen.
Tomtplatsen utgör 4000 m2.
LIS-område
Samhällsförvaltningen konstaterar att föreslagen åtgärd ligger inom ett
utpekat LIS-område för bostäder.
LIS-området sträcker sig längs Sannasundet från Granudden fram till
Varglund. I kommunens LIS-plan står det; Hemsön ligger norr om Härnön i
Hemsösundet omkring femton kilometer från Älandsbro centrum. På
Hemsöns insida, vid Granudden och Kojbacken finns befintliga bostäder
ganska glest placerade inbäddat i löv- och barrskog. Här kan det vara
möjlighet att bygga fler bostäder för permanent– och fritidsboende. Området
anges därför som LIS-område för bostäder. Detaljplaner finns för delar av
området som i dagsläget inte är bebyggda.
Syftena med strandskyddet
Samhällsförvaltningen bedömer att den aktuella platsen är lämplig för sitt
ändamål. Syftena med strandskyddet anses inte motverkas på ett negativt
sätt. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång
till strandområdet och att bevara goda villkor för växt- och djurlivet.
Särskilda skäl
Samhällsförvaltningen åberopar de särskilda skälen att ”Byggnaderna bidrar
till utvecklingen av landsbygden” och det strider inte mot syftena med
strandskyddet.
Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för
rubricerad åtgärd.
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Socialt perspektiv

Åtgärden bedöms inte beröra frågor om jämlikhet, tillgänglighet eller
folkhälsa med barnperspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Växt- och djurlivet beskrivs i denna skrivelse.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Det föreslagna beslutet bidrar till utvecklingen av landsbygden som gynnar
den kommunala budgeten. Kommunens andra styrdokument bedöms inte
påverkas av det enskilda beslutet.
För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som SK, skogsbruk.
Området ingår i kommunens LIS-plan (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen) för bostäder.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-01
Bilaga 1
Tomtplatsbestämning
Bilaga 2
Översiktskarta med avstånd
Bilaga 3
Ansökan om strandskyddsdispens, SAM-2022-2406.3225.1
Bilaga 4
Situationsplan, SAM-2022-2406.3225.2
Bilaga 5
Situationsplan med avsedda byggnader,
SAM-2022-2406.3225.3
Bilaga 6
Information om avsedda byggnader, SAM-2022-2406.3225.4
Upplysningar
 Samhällsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens är endast
en prövning enligt miljöbalken. I de allra flesta fall krävs dessutom
bygglov alternativ förhandsbesked enligt 9 kap plan- och bygglagen
(2010:900).

Justerandes sign



Länsstyrelsen kan besluta att göra en överprövning av beslutet inom
tre veckor från den dag de fick del av kommunens beslut. Sökande
ska avvakta utgången av tiden för överprövning innan åtgärden
påbörjas.



Strandskyddsdispens innefattar inte tillstånd till att utföra åtgärder på
annans mark.



Anläggningar som planeras inom vattenområden kan i vissa fall
kräva en anmälan till länsstyrelsen för vattenverksamhet enligt
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11 kap 9a § miljöbalken.


En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd som
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats
inom 5 år från den dagen då dispensbeslutet vann laga kraft.



Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det
område inom vilket markägaren kan hävda privat zon och det område
som allmänheten har möjlighet att nyttja. I formellt hänseende är
tomtplatsbestämningen inte knuten till rådande fastighetsindelning
och den behöver heller inte motsvara fastighetsgränserna.



Rätten att överklaga har de som uppfyller miljöbalkens kriterier, 16
kap §§ 12,13 och 14.



Fakturan skickas separat

Hur man överklagar
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara
ställd till Länsstyrelsen.
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till samhällsförvaltningen
inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.
I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det ändras
och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som stödjer din
åsikt.

______
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§ 188

Dnr 2022-000191 1.1.3.1

Föreningsbidrag 2022
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna förslaget till bidrag för kategorin: Anläggningsbidrag med
263 500 kr.
att godkänna förslaget till bidrag för kategorin: Verksamhetsstöd
handikappföreningar med 97 000 kr.
att godkänna förslaget till bidrag för kategorin: Övriga fiskevårdande
åtgärder med 84 000 kr.
Bakgrund
I Härnösands kommun finns ett rikt föreningsliv med föreningar inom ett
flertal olika områden. Föreningslivet i kommunen är viktig för kommunens
utveckling och samtidigt är kommunen i sin tur en viktig samarbetspartner
för föreningarna och deras möjligheter att bedriva en bra verksamhet.
I kommunen finns antagna riktlinjer (SAM 2018-54-048:1) som reglerar
vilka föreningar som kan söka olika bidrag. I riktlinjerna finns det ett flertal
olika former för bidrag som olika föreningar kan söka, där de olika
kategorierna i de flesta fall är reglerat med olika villkor för hur stort stöd
som kan beviljas föreningen.
Däremot när det gäller stödet för kategorierna anläggningsbidrag, fiskevårdande åtgärder och verksamhetsstöd till handikappföreningar så delas
stödet ut i mån av tillgång, vilket då innebär med nuvarande
delegationsordning att stödet skall beslutas av samhällsnämnden.
För dessa kategorier har därför samhällsförvaltningen utifrån de ansökningar
som inkommit utarbetat ett förslag till beslut enligt bifogad bilaga. I förslaget
har hänsyn bl.a. tagits till de redovisningar som respektive förening redogjort
för i sin ansökan vad bidraget skall användas till.
Socialt perspektiv

I förslaget har hänsyn tagits till olika föreningars verksamhet där
förvaltningen säkerställt att föreningen följer de kriterier som finns antagna i
kommunens riktlinjer för föreningsbidrag. Dessa kriterier handlar bl.a. om
att föreningen skall vara öppen för alla, samt arbeta för att motverka
kränkningar och diskriminering. För föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet skall dessutom för varje år skickas in en handlingsplan
för trygga idrottsmiljöer.
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Ekologiskt perspektiv

Förslaget har ingen påverkan på det ekologiska perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Förslaget har ringa påverkan på det ekonomiska perspektivet och ingen
påverkan på det juridiska perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-02
Nedanstående tabeller med ansökta belopp och förslag till beslut
3.4 Anläggningsbidrag
Syftet är att stödja föreningen som äger en anläggning/lokal som
samhällsnämnden bedömer som angeläget för kommunen och föreningen.
Bidraget ska avse ersättning för anläggningens drift och skötsel, löpande,
smärre underhållsåtgärder för lokaler och inventarier, ränta på lån upptagna
för lokalen samt avskrivningar. Ansökan görs på kommunens hemsida och
bidraget grundar sig på lokalhållarens ekonomiska redovisningar, förslag till
budget och verksamhetsplan för det år ansökan avser. Bidraget betalas ut i
mån av tillgång.
Kund
Anläggningsbidrag
Albatross Hernö
Dykarklubben
Botten
Friluftsfrämjandet
Härnö
Idrottsförening
Härnösands
Brukshundklubb
Härnösands
Golfklubb
Härnösands
Skoterklubb
Härnösands
Skytteförening
Moffe Bollklubb
Geresta
Moffe Bollklubb
Kristinaplan
Stigsjö Idrottsklubb
Boda
Stigsjö Idrottsklubb
Elljus
Utansjö Allmänna
Utansjö Folkets hus

Justerandes sign

Ansökningsnr

Ansökningsbelopp (kr)

Förslag till
beslut (kr)

1898
1887

Försäkring
Försäkring

10 584
4 067

10 000
4 000

1989
1928

Försäkring
Försäkring

3 874
1 600

3 000
1 500

1856

Försäkring

14 493

13 000

1894

Försäkring

72 000

72 000

2005

Försäkring

11 000

15 000

1933

Försäkring

5 591

5 000

1868

Div Investeringar 158 000

43 000

1867

Div Investeringar

25 000

25 000

1974

Försäkring, elförb

7 048

7 000

1975

Elförbrukning

15 122

15 000

1996

Investeringar

8 000

3 000

1993

Försäkring

25 500

25 000
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Viksjö IF elljusspår
och dagspår
Viksjö IF
fotbollsplan
Viksjö IF spår och
leder
Öbacka Djurhem
Summa

1923

Utfall kostnader

10 000

12 000

1922

Utfall kostnader

2 290

2 000

1924

Försäkring

1 170

1 000

1997

Försäkring

8 723
384 062

7 000
263500

3.10 Verksamhetsstöd till handikappföreningar
Syftet med stödet är att stötta föreningar och personer med
funktionsnedsättningar. Föreningar kan utgöra ett viktigt komplement till
kommunala insatser och åtgärder.
Vilka kan söka? Alla handikappföreningar som är anslutna till
riksorganisation.
Vad kan man få stöd till? Föreningar kan söka bidrag till verksamheter som:


Stödjer människor med funktionsnedsättning



Aktiverar målgruppen



Är ett komplement till socialtjänstens insatser

Bidraget delas ut i mån av tillgång.

Justerandes sign

Kund
Verksamhetsstöd till
handikappföreningar
Autism och
Aspergerföreningen
Västernorrland
FUB Förening för
Utvecklingsstörda
Hjärt-Lungsjuka I
Härnösand
Härnösand/Kramfors
strokeförening
Härnösands Dövas
Förening
Kommun-HSO

Ansökningsnr

Ansökningsbelopp

Förslag till beslut

1874

10 000

10 000

1936

10 000

10 000

1850

20 000

15 000

1895

3 000

3 000

1971

10 000

5 000

1951

25 000

20 000

Neuroförbundet
Härnösand
Psoriasis
Lokalförening
Reumatikerföreningen

1892

5 000

5 000

1899

3 000

2 000

1866

10 000

5 000

RSMH Öbacka
Härnösand
Rycket Idrottsförening

1914

7 500

5 000

1960

11 000

7 000
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SRF Västernorrland.
lokalför. i Härnösand
Lokalavdelningen
Parkinson
Södra
Ångermanlands
Diabetesförening
TOTALT

1934

5 000

5 000

1977

2 000

2 000

1963

3 000

3 000

124 500

97 000

3.11 Övriga fiskevårdande åtgärder
Gäller biotopförbättringar, inplanteringar och förbättringsarbeten på
anläggningar. Bidraget enligt punkt två kan erhållas under förutsättning att
anläggningarna efter besiktning godkänts av Samhällsförvaltningen.
Ansökan om bidrag enligt punkt tre skall före arbetets utförande godkännas
av Samhällsnämnden.
Bidraget delas ut i mån av tillgång. Bidrag utbetalas sedan arbetet utförts.
Kund

Övriga fiskevårdande
åtgärder
Häggdångers
Fiskevårdsområdesförening
Högsjö
Fiskevårdsförening
Mjällåns
Fiskevårdsområde
Öbacka
Sportfiskeklubb
Summa

Ansökningsnr

1991
1972
1878

1911

Ansökningsbelopp
(kr)

Utsättning av
regnbågsforell
5 000
Inplantering samt
åtgärder för fisket 61 287
Fiskebrygga
rörelsehindrade
gångspångar,
fiskeutsättning 130 898
Grus till väg

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 189

Dnr 2022-000175 1.1.3.1

E-förslag - Barnsäker trafikmiljö med cykel/bil på
Bondsjöhöjdens skola
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att e-förslaget tas med i framtida planering samt
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.
Bakgrund
I ett e-förslag framställt 2022-08-30 önskar förslagsställaren att trafikmiljön
kring Bondsjöhöjdens skola säkras upp. Förslaget grundar sig i en oro
gällande barns säkerhet i en trafikmiljö där bussar, bilar, cyklister och
gående samsas i ett begränsat gemensamt utrymme. Förslaget uppnådde 52
röster.
En ökad andel gång- och cykeltrafik är en viktig del i ett långsiktigt hållbart
transportsystem. Omställningen från bil till mer hållbara transportslag som
gång och cykel är en förutsättning för att nå nationella och lokala miljömål.
Som kommun skapar vi förutsättningarna för ett hållbart resande i vår
samhällsplanering och genom utformningen av våra fysiska miljöer. Men för
att fullständigt säkra miljön kring kommunens skolor krävs även färre
skjutsande föräldrar och ett ökat antal cyklande och gående elever. Det är
alltså nödvändigt med både fysiska åtgärder i gaturummet och
beteendeförändring gällande vårt resmönster.
Bondsjöhöjdens skolas fastighetsägare har också en viktig roll vad gäller
utformning av säkra trafikmiljöer för de som lämnar barnen med bil,
exempelvis genom ”kiss and go-slingor”. Fastighetsägaren och skolan kan
även ordna bra anslutningar för gående och cyklister in till skolområdet samt
anlägga bra och säkra cykelparkeringar.
E-förslaget går i linje med Härnösand kommuns nyligen antagna gång- och
cykelprogram och tas med i den fortsatta planeringen och arbetet med
utveckling samt upprustning av kommunens gång- och cykelvägar.
Socialt perspektiv



Justerandes sign

Trygga GC-vägar gör att fler barn själva kan ta sig till och från
skolan och fritidsaktiviteter. Detta ger barnen mer frihet,
självförtroende och godare hälsa.
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Om cykeltrafiken med tiden ersätter bilresande blir trafikmiljön
lugnare och därmed tryggare.



Folkhälsan blir bättre genom goda förutsättningar för rörelse i staden.

Ekologiskt perspektiv

Effekten av att fler väljer att cykla eller gå istället för att ta bilen innebär
stora positiva följder för klimatet. Mindre utsläpp, mindre buller, lägre
slitage på kommunens vägar och mindre mikroplaster från bilens däck.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

De samhällsekonomiska vinsterna av en ökad andel gående och cyklande
beräknas vara tre till fem gånger högre än kostnaderna. Vinsterna beror
bland annat på bättre hälsa hos människor som går eller cyklar, mindre
slitage på vägar och däck samt mindre avgaser och buller. Det finns även
vinster i form av en minskad andel trafikolyckor samt att den negativa
klimatpåverkan som skapas av biltrafiken minskas om fler väljer att gå och
cykla.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-10-25
E-förslag nr. 163
Härnösands gång- och cykelprogram
______

Justerandes sign
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§ 190

Dnr 2022-000158 3.3.6.1

E-förslag - Bryggor i stadskärnan
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bifalla e-förslaget såtillvida att intentionerna i e-förslaget beaktas i
kommande utredningar och planering samt
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.
Bakgrund
I ett e-förslag skapat den 18 juni 2022, önskar förslagsställaren att
kommunen bygger bryggor främst kring Nattviken för att göra stadskärnan
mer attraktiv och inbjuda till spontanhäng.
Härnösands kommun har tidigare tagit med frågan om bryggor eller liknande
konstruktioner för bättre vattenkontakt som en viktig del i att göra vår stad
mer attraktiv, skapa fler mötesplatser och mer rörelse i ett antal planer och
program.
Frågor om konstruktioner som möjliggör mer vattenkontakt och inbjuder till
olika aktiviteter har varit ett tydligt inslag i flera planer och program under
de senaste 15–20 åren för flera områden från Södra Sundet till Nattviken
med kanalerna och Kronholmen samt Skeppsbron ända ut till Sälsten.
Samhällsförvaltningen har idag flera pågående arbeten där frågan kommer
att aktualiseras. Allt från pågående arbete med nytt planprogram för
Skeppsbron med Street Moves sommaren 2023 till kommande nybyggnation
av Nybron.
Samhällsförvaltningen föreslår därför att e-förslaget ska bifallas såtillvida att
intentionerna i e-förslaget beaktas i kommande utredningar och planering.
Socialt perspektiv

Om e-förslagets intentioner genomförs blir det troligtvis en positiv
upplevelse för besökare i området med möjlighet till mer vattenkontakt och
fler möjligheter till spontana aktiviteter.
Ekologiskt perspektiv

Om e-förslagets intentioner genomförs och nya bryggor mm. uppförs finns
det uppenbar risk att ekologiska värden kan påverkas negativt både på land
och i vatten. Det är av största vikt att eventuella byggnationer görs på sådant

Justerandes sign
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sätt att risk för negativ påverkan minimeras eller undviks. Vattenmiljöerna i
Härnösands stad är ganska känsliga för åtgärder som minskar
vattengenomströmningen i främst Nattviken och kanalerna.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Om e-förslagets intentioner genomförs blir det både en kostnad för
nyanläggandet och en kostnad för framtida drift och underhåll.
Ur ett juridiskt perspektiv med ansvar för bryggor mm. som markägare och
de krav som finns på säkerhet och livräddningsutrustning blir det såklart ett
utökat åtagande för Härnösands kommun. Härnösands kommun har sedan
2010 arbetat aktivt för säkerhet vid våra kajer och gästhamnar. Det utökade
åtagandet som blir vid nybyggnationer faller väl in i pågående arbete.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-04
E-förslag nr 57
______

Justerandes sign
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§ 191

Dnr 2022-000196 1.1.3.1

Dataskyddsombud och dataskyddssamordnare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att utse Henrik Bjerneld som dataskyddsombud för samhällsnämnden samt
att utse Erika Engblom som dataskyddsamordnare.
Bakgrund
Enligt artikel 37 i dataskyddsförordningen ska alla offentliga myndigheter
såsom kommuner och regioner utse ett dataskyddsombud. Det innebär att
kommunstyrelsen och varje nämnd ska utse ett dataskyddsombud.
Varje nämnd och styrelse är personuppgiftsansvariga.
Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till
personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller
enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska även bevaka att reglerna följs
samt fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten.
Anmälan till tillsynsmyndigheten av dataskyddsombudet enligt artikel 37.7 i
dataskyddsförordningen ska göras så snart det är möjligt för kommunstyrelse
och nämnder.
I samhällsnämndens organisation har en dataskyddssamordnare till uppgift
att stödja dataskyddsombudet och tillse att bland annat uppdatera och hantera
register över behandling av personuppgifter. Samordnare för
kommunstyrelseförvaltningen är kommunsekreteraren.
Socialt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv

Beslutet bedöms inte påverka detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Beslutet tillser att kommunstyrelsen uppfyller dataskyddsförordningens
artikel 37
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-07
______
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§ 192

Dnr 2022-000035 1.1.3.1

Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista oktober
för samhällsnämndens verksamheter. Samhällsnämnden har en nollbudget
för 2022. Resultatet för perioden januari till oktober är -0,6 mnkr mot
budget. Årsprognosen som togs fram vid delårsbokslutet visar att samlade
intäkter och kostnader för året förväntas följa budgeterad nivå.
Skattemedelstilldelningen är för perioden högre än budgeterat, detta tack
vare beslutet om extra tilldelning av kommunstyrelsen under 2022. Övriga
intäkter visar en budgetavvikelse med +1,0 mnkr för perioden.
Personalkostnaderna visar en budgetavvikelse med +4,5 mnkr för perioden.
Köp av verksamhet visar för perioden en positiv budgetavvikelse med 2,6
mnkr.
Budgetavvikelsen för lokalhyra är för perioden -0,6 mnkr. Fastighets- och
driftskostnader för perioden visar en budgetavvikelse med -2,7 mnkr.
Budgetavvikelsen för avskrivningar är för perioden -1,0 mnkr mot budget.
Övriga kostnader har en budgetavvikelse för perioden på -7,1 mnkr
Samhällsnämndens utfall för investeringar är för perioden jan-okt 32,0 mnkr.
Socialt perspektiv

Ingen påverkan.
Ekologiskt perspektiv

Ingen påverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv

Ingen påverkan
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-11-16
Budgetuppföljning Oktober 2022 Samhällsnämnden
______
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§ 193

Dnr 42567

Delegationsbeslut till granskning 2022-11-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Handläggarna redogör för delegationsbesluten som nämnden valt ut för
granskning:


SAM2022-1550 – Beslut om strandskyddsdispens



SAM2022-1700 – Förbud att släppa ut avloppsvatten från enskild
avloppsanläggning

______

Justerandes sign
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§ 194

Dnr 42568

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-11-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna och
att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde:


SAM2022-2755 – Användningsförbud samt föreläggande om
åtgärder.



SAM2022-2469 – Förbud att släppa ut avloppsvatten från enskild
avloppsanläggning

Bakgrund
Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Delegationslista 2022-10-06 – 2022-11-09
______

Justerandes sign
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§ 195

Dnr 2022-000197 1.1.3.1

Anmälan av delegationsbeslut
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut SAM2022-000182 – Ansökan om skolskjuts
Delegationsbeslut SAM2022-000179 – Ansökan om skolskjuts
______

Justerandes sign
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Dnr 42570

Ärenden för kännedom
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.
Beslutsunderlag
Ordförandebeslut SAM2022-2727 – Ansökan om cateringtillstånd till slutet
sällskap
Revisionsrapport ”Uppföljning av granskningar mellan åren 2018–2020”
______
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§ 197

Dnr 42572

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


Förkylningstider och besvärligt tidvis på Navet



Medarbetarenkätens resultat framme. Snitt SAM 79,7, Kommunen
80,5



Medarbetardagar inklusive gala



Student kommer vara med under 5 veckor. Organisationsförändring
och ledarskap



Påbörjat organisationsöversyn som ska vara klar våren 2023



PEX-råd



Möten med simklubb och ridklubb



Besök på VR-studion. Träna på att bemöta rättshaveristiskt beteende



Simhallen



Fordonsparken

______
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§ 198

Dnr 42571

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


Kommunstyrelsen har bjudit in till information angående data



Möte med Naturskyddsföreningen angående avverkningen i Saltvik



PEX-råd



Utformning Kanaludden



Förhandlingar camping Smitingen

______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

41(42)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-11-17
Samhällsnämnden

§ 199

Dnr 42569

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Minnesanteckningar från möte mellan kommunen och simklubben
Linda Saltin (S) rapporterar från NTF
______
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