
 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Kostenheten Navet, Södra Vägen 3, 08.15-09.20 
Olof Högbergssalen i Sambiblioteket, kl.09.40-14.45 
Torsdagen den 17 mars 2022, ajournering kl.11.05-11.10, 12.20-13.45 

Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), ordförande 
Rune Danielsson (S) tjänstgörande ersättare för Magnus Oskarsson (S) 
Anna Andersson (L) tjänstgörande ersättare för Christian Wasell (M) 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Per Lingensjö (MP) tjänstgörande ersättare för Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Lisa Dahlén (MP) 
Anders Nordström (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Fredrik Bäckman (M) 
 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

- 
 

Övriga närvarande Helene Lager, t.f. förvaltningschef, Johanna Laine, kommunsekreterare, föredraganden 
under informationsärenden enligt § 45 nedan 

  
Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningen, 2022-03-21 kl.09.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 45-65 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 
  

 Per-Eric Norberg   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-03-17 

Datum då anslaget sätts upp 2022-03-21 Datum då anslaget tas ned 2022-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 45 Dnr 42564 4 

Informationsärenden .......................................................................... 4 
§ 46 Dnr 42565 5 

Val av justerare .................................................................................. 5 
§ 47 Dnr 42566 6 

Godkännande av dagordning ............................................................. 6 
§ 48 Dnr 2022-000027 1.1.3.1 7 

Avslut detaljplaneärende fastigheten Skolan 1 ................................... 7 
§ 49 Dnr 2022-000032 3.2.2.5 10 

Strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus och garage på 
fastighet Fröland 4:32 ...................................................................... 10 

§ 50 Dnr 2022-000033 1.1.3.0 13 
Årsplan för miljöavdelningen ............................................................ 13 

§ 51 Dnr 2022-000034 1.1.3.1 15 
Tillsynsplan 2022 enligt plan- och bygglagen ................................... 15 

§ 52 Dnr 2022-000018 1.1.3.1 17 
Ny fotbollsanläggning på Myranområdet .......................................... 17 

§ 53 Dnr 2021-000080 1.1.3.1 20 
E-förslag - Flera Utegym .................................................................. 20 

§ 54 Dnr 2021-000058 1.1.3.1 22 
E-förslag - Bastu för allmänheten på Lövudden, Smitingen och 
Sälsten ............................................................................................. 22 

§ 55 Dnr 2021-000072 1.1.3.1 24 
E-förslag - Rullskidbana med skidskyttevall ..................................... 24 

§ 56 Dnr 2022-000025 1.1.3.1 26 
E-förslag - Viadukt mellan Gånsvik - Geresta och Stenhammar ....... 26 

§ 57 Dnr 2022-000035 1.1.3.1 28 
Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd ............................... 28 

§ 58 Dnr 2022-000040 3.3.7.0 29 
Inriktningsbeslut inför upphandling  gatuentreprenad ....................... 29 

§ 59 Dnr 2022-000016 2.10.2.1 31 
Försäljning av måltid till boende på Ängecenter ............................... 31 

§ 60 Dnr 42567 33 
Delegationsbeslut till granskning 2022-03-17 ................................... 33 

§ 61 Dnr 42568 34 
Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-03-17 .............................. 34 

§ 62 Dnr 42569 35 
Övriga rapporter ............................................................................... 35 

§ 63 Dnr 42570 36 
Ärenden för kännedom ..................................................................... 36 

§ 64 Dnr 42571 37 
Ordförande rapporterar .................................................................... 37 

§ 65 Dnr 42572 38 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Förvaltningschef rapporterar ............................................................ 38 
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Mötet inleds med ett studiebesök hos kostenheten Navet. Därefter följer 
informationsföredragningar i ordinarie möteslokal enligt nedan: 
Parkentreprenad – Mona Lidén, Mathias Rönnqvist 
Ny fotbollsanläggning på Myran-området – Ulf Andersson, Thomas Jenssen 
och Helene Lager 
Inriktningsbeslut infor upphandling gatuentreprenad – Thomas Jenssen, 
Niclas Hälldahl 
Tillsynsplan 2022 enligt plan- och bygglagen – Thomas Lindström, Malin 
Sjöstrand 
Avslut detaljplaneärende fastigheten Skolan 1 – Hanna Krämmer, Malin 
Sjöstrand 
E-förslag – Bastu för allmänheten på Lövudden, Smitingen och Sälsten – Ulf 
Andersson 
E-förslag – Rullskidbana med skidskyttevall – Ulf Andersson 
E-förslag – Viadukt mellan Gånsvik, Geresta och Stenhammar – Ulf 
Rehnberg 
Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd februari 2022 – Johanne 
Lundgren 
Försäljning av måltid till boende på Ängecenter – Ulrika Olsson 
Årsplan för miljöavdelningen – Helene Lager 
Delegationsbeslut till granskning – Katja Andersson och Lena Drejare 
______  
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§ 46 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att välja Per-Eric Norberg (C) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker 2022-03-21 kl.09.00 i samhällsförvaltningens lokaler.      
______  
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§ 47 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa dagordningen till dagens möte.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte.      
______  
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§ 48 Dnr 2022-000027 1.1.3.1 

Avslut detaljplaneärende fastigheten Skolan 1 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att planarbete för fastigheten Skolan 1 ska avslutas och 
att debitera sökande om 19 125 kr för 15 h nedlagd tid i ärendet.     

Bakgrund 
Ansökan om planbesked för fastigheten Skolan 1 inkom till 
samhällsförvaltningen 2020-01-10. Samhällsnämnden beslutade i 2020-02- 
20 i § 33 att godkänna att detaljplanearbetet får påbörjas.  
Tidigare fastighetsägare för Skolan 1, Hemfosa i Norrland Fastighets AB, 
ansökte om planbesked med syftet att pröva förutsättningarna för kontor, 
ytterligare byggrätt, skola/förskola, vård och omsorg och framförallt 
möjliggöra för handelsändamål för att inrymma nuvarande verksamheter. Se 
figur 1 för ansökt planområde. Efter ansökan om planbesked ändrades 
fastighetsägare till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) vilka nu 
driver ärendet som sökande.  
Gällande detaljplan från 1927-04-08 anger användningen C, kvartersmark 
huvudsakligen avsedd för offentligt byggnadssätt. I planbeskrivningen anges 
att sju områden reserverats för offentliga byggnader, så som idrottspark, 
skola, sjukhus och folkets park. Området för den tilltänka skolbebyggelsen 
och idrottsplatsen (dagens område där Ängevallen och Franzénhallen finns) 
beskrivs som det förnämsta. Detaljplanens genomförandetid är utgången. 
På fastigheten idag finns högstadieskolan Wendela Hellmanskolan, ett 
hunddagis samt en djuraffär som genom tidsbegränsade bygglov från 2011 
tillåtits vara verksam på fastigheten. Det tidsbegränsade bygglovet gavs 
eftersom högstadieskolan inte var verksam på fastigheten då, vilket ledde till 
att fastighetsägaren ansökte om att ändra planen för att planlägga för de nya 
hyresgästernas användning. Beslut om att bevilja planbesked togs av 
samhällnämnden den 2010-10-13 i § 234. Samma planärende avslutades 
2019-08-21 eftersom det återigen blev en högstadieskola på fastigheten och 
ändringen inte ansågs aktuell längre. Delegationsbeslutet skickades till både 
den dåvarande fastighetsägaren Kungsleden Norrlandshus AB och till den då 
aktuella fastighetsägaren Hemfosa i Norrland AB. Samtidigt blev 
hunddagiset och djuraffären kvar på fastigheten. Med anledning av att 
planärendet avslutades (eftersom högstadieskolan åter nyttjade lokalerna) så 
kan inte bygglovavdelningen bevilja bygglov för den ändrade användningen 
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eftersom det strider mot gällande detaljplan och inget pågående planärende 
finns för fastigheten. Fastighetsägarna valde då att inleda ännu ett planärende 
för att ändra användning för att djuraffären och hunddagiset ska få vara kvar 
på fastigheten, det är detta planärende som föreslås avslutas.  
Dialog har förts med sökande under planarbetets gång kring omfattningen av 
åtgärder och vad sökande avser uppföra för ny bebyggelse på fastigheten. 
Eftersom en ny detaljplan ställer krav på utredningar för att garantera 
markens och platsens lämplighet för bebyggelse valde sökande att gå vidare 
med att enbart vilja ändra användningen för den delen av fastigheten som 
innehåller handelsverksamhet.  
Kommunen genomförde platsbesök i början av maj 2021 där skisser och 
bilder togs. Senare i maj 2021 fördes flertalet möten med stadsarkitekt, 
trafikplanerare och näringslivsavdelningen för att diskutera lämpligheten 
med att planlägga för handel på fastigheten.  
Samhällsförvaltningen föreslår att planärendet ska avslutas eftersom platsen 
inte bör anses lämplig för att bedriva handel på. Bedömningen är att det inte 
går att ordna med nödvändiga utrymmen för bland annat parkering och 
godshantering för att kunna planera för handel på fastighetens begränsade 
yta. Samt att handel och djurverksamhet inte är lämpligt bredvid en aktiv 
skolverksamhet. Fastigheten är planlagd för skolverksamhet och inga 
indikationer finns på att den användningen ska ändras samt att behovet av 
skollokaler kvarstår. Samhällsförvaltningen bedömer att det är den bäst 
lämpade användningen och att den inte bör kompletteras med ytor för 
handel. Inom kommunen och staden finns andra platser som är mer lämpade 
för handelsändamål, så som Ankaret och Saltviksområdet.  
Socialt perspektiv  
Förslag till beslut att avsluta pågående planärende får ingen social påverkan. 
Ett avslut av ärendet innebär att planen inte vidare kommer utredas och 
därigenom kommer inga fysiska förändringar ske.  
Ekologiskt perspektiv  
Förslag till beslut att avsluta pågående planärende får ingen ekologisk 
påverkan. Ett avslut av ärendet innebär att planen inte vidare kommer 
utredas och därigenom kommer inga fysiska förändringar ske.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Förslag till beslut att avsluta pågående planärende får ekonomisk och 
juridisk påverkan för sökanden. Ärendet avslutas och debiteras sökande för 
nedlagd tid för planarbetet. Beslutet att avsluta ärendet innebär att befintlig 
detaljplan kommer kvarstå som den juridiskt gällande och att inga 
förändringar ske på fastigheten utifrån ett planeringsperspektiv. Ett avslut av 
ärendet innebär att planen inte vidare kommer utredas och därigenom 
kommer inga fysiska förändringar ske.     
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Platsbesök och platsanalys med tjänstepersoner på samhällsförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningen 
Dialog med trafikplanerare på samhällsförvaltningen  
Aktuell översiktsplan 2011-2025      
______  
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§ 49 Dnr 2022-000032 3.2.2.5 

Strandskyddsdispens för uppförande av bostadshus 
och garage på fastighet Fröland 4:32 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken, 
att godta det särskilda skälet enligt miljöbalkens 7 kap 18 § att bostadshuset 
kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus och 
att tomtplatsen utgör 2000 m2.      

Bakgrund 
För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som JO, jordbruk och 
gles bebyggelse.  
Det aktuella området ligger utanför kommunens plan för 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (lis). 
Sökanden planerar att uppföra ett bostadshus på 150 m2 och ett garage på 70 
m2 ungefär 50 meter från Bussbäcken. 
I området finns åkermark som brukas. Mellan åkermarkslapparna växer 
skogsridåer med vattenförande bäckar. Vid Gådeån finns mindre avstyckade 
tomter avsedda för sommarboende. De närmaste bostäderna till den aktuella 
platsen ligger i Järsta. Exploateringstrycket är större på den södra sidan av 
E4:an. Där har ett flertal nyetableringar skett under de senaste åren. 
På den aktuella platsen har det tidigare varit åkermark som med åren vuxit 
igen med träd. Enligt äldre flygbilder kan man se att marken inte brukats på 
de senaste 40 åren. Vid platsbesöket den 2 mars 2022 gjordes en översiktlig 
naturinventering av trädskiktet, som består till största delen av yngre björkar, 
gråalar och sälg med inslag av någon enstaka gran. Skogen är ganska gles 
med en jämn ålder på träden. Förr har man troligtvis plockhuggit skogen och 
därmed glesat ut den. På grund av att marken är snötäckt kunde inte någon 
inventering göras av botten- och buskskiktet.  
I kommunens gis-skikt finns inga noteringar om några skyddsvärda eller 
hänsynskrävande växter eller djur. I närheten av den aktuella platsen finns 
Gådeåns riksintresse för naturvård. Den etablering som planeras bedöms inte 
påverka riksintresset negativt. Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och 
djurlivet inte väsentligen förändras av den planerade åtgärden. 
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En skyddszon lämnas mot bäcken med ungefär 25 meter från 
tomtplatsavgränsningen. I och med att en skyddszon lämnas mot bäcken kan 
allmänheten fortsättningsvis vandra fritt längs med vattendraget. 
Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till stranden 
inte kommer att försämras av åtgärden. 
Samhällsförvaltningen bedömer att en tomtplatsavgränsning som utgör 2000 
m2 är lämplig för den tänkta exploateringen. 
I kommunens lis-plan står det beskrivet att det är möjligt att uppföra enstaka 
en- eller tvåbostadshus i anslutning till ett befintligt bostadshus utanför lis-
området. Enligt Boverkets definition bör i anslutning inte vara längre ifrån 
än 200 meter. 
 
Närmaste bostadshus ligger cirka 150 meter från den aktuella platsen. 
Samhällsförvaltningen bedömer att det särskilda lis-skälen att ”Bostadshuset 
kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus” är godtagbart. 
 
För att kunna tillämpa lis-skälet enligt MB 7:18 d§ - Bostadshuset kommer 
att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus, ska platsen vara lämplig 
för ändamålet. Det innebär att syftena med strandskyddet inte får 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. 
 
De andra kriterierna som behöver uppfyllas för att kunna använda 
ovanstående lis-skäl utanför lis-område är att det finns service och 
infrastruktur i närheten. Den närmaste servicepunkten med affär, 
bensinstation och skola med mera ligger i Härnösand stad med ett avstånd på 
ungefär 4 km. Det finns kollektivtrafik som regelbundet passerar området 
med bussar intill stan. 
 
Samhällsförvaltningen åberopar det särskilda skälet att ”Bostadshuset 
kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus”. Det föreslagna 
skälet bedöms vara godtagbart och strider inte mot syftena med 
strandskyddet.  
Socialt perspektiv 
Åtgärden bedöms inte påverka det sociala perspektivet negativt. 

Ekologiskt perspektiv 
Det ekologiska perspektivet har bedömts ovan. Åtgärden bedöms inte 
påverka växt- och djurlivet på ett negativt sätt. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Det ekonomiska och juridiska perspektivet bedöms inte har någon relevans i 
detta ärende förutom bedömningen utifrån miljöbalken enligt ovan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Karta över tomtplats 
Ansökan om strandskyddsdispens inkommen den 2 september 2021      
______  
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§ 50 Dnr 2022-000033 1.1.3.0 

Årsplan för miljöavdelningen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 
att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2022 med behovsutredning enligt 
miljöbalken för år 2022-2024, 
att fastställa årsplanen som tillsynsplan för 2022 enligt alkohollagen för 
2022, 
att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2022 
för miljöavdelningen, samt 
att delge årsplanen och dess Bilaga 1 Tillsynsbehov 2022, samt Bilaga 2 
Tillsynsplan för alkohol och tobak till Länsstyrelsens miljötillsynsenhet.      

Bakgrund 
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 
hälsoskydd, livsmedelssäkerhet, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
Avdelningen medverkar även bland annat i kommunala planeringsfrågor, 
genomför luftmätningar samt erbjuder allmänhet och företag 
energirådgivning. Ett annat arbetsområde är inom naturvård där vi bland 
annat beslutar om strandskyddsdispenser och ansvarar för kalkning av sjöar 
och vattendrag.   
Årsplaneringen syftar till att ge en samlad bild över miljöavdelningens 
arbetsuppgifter och prioriteringar för 2022 och görs för att klara kraven 
enligt följande lagstiftningar:  

• Tillsynsförordningen till miljöbalken anger att det ska finnas en 
utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde 
enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. 
Utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år. 
Tillsynsmyndigheten ska årligen upprätta en samlad tillsynsplan som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken.  

• Enligt EG´s förordning ska kontrollmyndigheterna ha en kontrollplan 
som beskriver hur livsmedelskontrollen går till. I Livsmedelsverkets 
föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel finns mer detaljerade 
bestämmelser om innehåll. Kontrollplanen ska avse en period på tre 
år. Kontrollplanen kommer att tas upp för särskilt beslut i 
samhällsnämnden.  
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• Enligt alkohollagen (2010:1622) ska kommunerna upprätta en 
tillsynsplan som ska lämnas till Länsstyrelsen.  

Prioriteringar mellan uppgifter har gjorts utifrån vilka uppgifter som krävs 
utifrån lagstiftning, inkommande ärenden och övriga uppgifter.   

Socialt perspektiv 
Alkohollagen utgår från mål kopplade till folkhälsa, vilket gör att 
kommunens arbete med tillstånd och tillsyn bidrar till dessa mål.  

Ekologiskt perspektiv 
Förslaget till årsplan tar utgångspunkt i att kommunen ska prioritera det som 
gör mest miljönytta. Vårt arbete bidrar till att nå målen inom Agenda 2030.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Årsplanen för miljöavdelningen utgör en grund för att kommunen ska 
uppfylla ett flertal lagstiftningar. Planeringen av behoven utgör också ett bra 
underlag för budget och budgetuppföljning.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Miljötillsynsförordningen 2011:13 
EU-förordning 2017/625 
Alkohollagen 2010:1622 
      
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 51 Dnr 2022-000034 1.1.3.1 

Tillsynsplan 2022 enligt plan- och bygglagen 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa tillsynsplan PBL 2022 daterad 2022-03-06.      

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

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår att frasen: ”enligt bilaga” stryks i 
beslutsattsatsen.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 

Bakgrund 
Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som anger hur tillsynen 
enligt plan- och bygglagen ska prioriteras med hänsyn till tillgängliga 
resurser.  
Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning inom olika 
arbetsområden, vilket ger tydlighet och förbättrat samarbete inom 
organisationen. Det skapar även tydlighet mot medborgarna och mellan 
nämnd och förvaltning. Tillsynsarbetet får även genom planen en mer 
framträdande och synlig plats.  
Tillsynsplanen ska revideras varje år. Under året kan justeringar komma att 
behöva göras om något oplanerat inträffar. Samhällsnämnden kommer att få 
information om hur tillsynsplanen fortlöper i samband med 
tertialredovisningarna.  

Socialt perspektiv 
Antagandet av tillsynsplanen antas kunna ha positiva sociala effekter då ev 
risker för hälsa och säkerhet kopplat till ärenden omfattandes av PBL ska 
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minimeras. Tillsynsarbetet kopplat till planen kommer även att ha positiva 
effekter ur ett socialt perspektiv för många av kommunens medborgare i de 
fall nedskräpning och hantering av ovårdade tomter kommer att hanteras.   

Ekologiskt perspektiv 
Antagandet av tillsynsplanen antas kunna ge en positiv långsiktig ekologisk 
effekt då exempelvis ett flertal ovårdade tomter inom kommunen kommer att 
städas upp.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Antagandet av tillsynsplanen antas kunna ge en viss negativ ekonomisk 
effekt för ett fåtal privatpersoner inom kommunen då det kan förväntas 
utdömas viten och sanktionsavgifter i vissa ärenden.     

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 
Tillsynsplan 2022      
______  
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§ 52 Dnr 2022-000018 1.1.3.1 

Ny fotbollsanläggning på Myranområdet  

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att den nya 11 mot 11-planen på Myrans område ska vara en konstgräsplan i 
enlighet med kraven för FIFA Quality PRO, 
att fyllnadsmaterialet för konstgräsplanen ska bestå av det mest miljövänliga 
granulatet ur ett övergripande livscykelperspektiv som uppfyller FIFA 
Quality PRO, 
att anläggningen utformas så att nyttjandegraden uppgår till mellan 1700 – 
3000 timmar per år,  
att anläggning ska utformas så att spridningen av skadliga ämnen är 
minimal, 
att när ett mer miljövänligt alternativ finns att tillgå, byta till det, samt 
att beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att 
tilldela samhällsnämnden investeringsmedel för anläggning av en 
konstgräsplan. 
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
att tilldela samhällsnämnden investeringsmedel för anläggning av en 
konstgräsplan på Myrans naturgräsområde.      

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

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på två ytterligare attsatser enligt följande: 
att anläggning ska utformas så att spridningen av skadliga ämnen är minimal, 
att när ett mer miljövänligt alternativ finns att tillgå, byta till det.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag. 
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Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) tilläggsförslag. 

Bakgrund 
I november 2021 (2021-11-22 §114) beslutade kommunfullmäktige att 
tilldela samhällsnämnden 4,1 miljoner kronor i investeringsmedel för 
markarbeten på Myrans naturgräsområde, varav 1,0 miljoner kronor avsåg 
anläggning av en ny 11 mot 11-plan med naturgräs. Satsningen beslutades 
utifrån att ytan där nuvarande fotbollsplan på Ängevallen ligger, ska nyttjas 
till uppförande av ny idrottshall på fastlandet. 
I februari 2022 mottog samhällsnämnden en skrivelse från samtliga 
fotbollsföreningar i Härnösands kommun. I skrivelsen påtalar föreningarna 
att det bästa för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för fotbollen i 
kommunen är att underlaget på den nya planen på Myran är konstgräs. 
Föreningarna skriver att nyttjandegraden förbättras avsevärt på våra 
breddgrader om man bygger en plan med konstgräs istället för en plan med 
naturgräs, vilket skulle förbättra träningsmöjligheterna och lätta på det hårda 
tryck som idag finns på befintliga planer och att fler kan nyttja de attraktiva 
träningstiderna 
Samhällsförvaltningen har gjort en utredning och tittat på olika konsekvenser 
av att anlägga en konstgräsplan istället för en naturgräsplan på Myran (PM 
Myrans 11 mot 11-plan). Utredningen visar att det finns miljömässiga 
konsekvenser av att anlägga en konstgräsplan men att det finns bra åtgärder 
att vidta, att utvecklingen går snabbt framåt och att så snart mer miljövänliga 
alternativ finns på marknaden så kommer det att vara fullt möjligt att byta. 
Vid skötsel av en naturgräsplan släpps övergödande ämnen genom 
konstgödsel ut, användning av dricksvatten krävs för bevattning och 
drivmedel krävs till maskiner för bland annat klippning av gräset. En 
konstgräsplan har i jämförelse inte samma driftbehov.  
En konstgräsplan är inte känslig för väderförhållanden i samma utsträckning 
som en naturgräsplan vilket innebär att den kan nyttjas betydligt fler timmar 
per år i förhållande till en naturgräsplan, finns det också belysning av planen 
så utökas antalet timmar ännu mer.  
Samhällsförvaltningen föreslår att en fullstor 11 mot 11 konstgräsplan 
anläggs på Myrans grönyteområde istället för som tidigare planerat en 
naturgräsplan för att möta det behov som kommunen fotbollsföreningar har 
av tränings- och matchmöjligheter och därigenom även möjliggöra bättre 
förhållanden för fotbollsverksamheten i kommunen att utvecklas.  

Socialt perspektiv 
En konstgräsplan leder till större nyttjandegrad för både barn, ungdomar och 
vuxna vilket leder till en bättre folkhälsa. Nyttjandetiden uppskattas öka från 
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mellan 150 - 300 timmar med naturgräs till 1700 - 3000 timmar med 
konstgräs. För att nå närmare 3000 timmar så behöver planen vara belyst.  
Kemikalieinspektionens studie visar att det inte finns några hälsorisker vid 
nyttjande av konstgräsplan med gummigranulat.  

Ekologiskt perspektiv 
Det finns idag inget annat granulatmaterial än gummigranulat som är 
godkänt enligt FIFA Quailty PRO. När det finns ett mer miljövänligt 
alternativ på marknaden så är det fullt möjligt att byta ut materialet i 
konstgräsmattan. Vid anläggning av konstgräsplanen kommer den teknik 
som finns idag för att minimera risken för spridning av granulatet till 
omgivande miljö och vatten att användas. 
I upphandlingen av konstgräsplanen kommer särskilda krav ställas på att 
särskilt farliga ämnen inte får förekomma (enligt Kemikalieinspektionens 
rekommendationer).  
Med valet av en konstgräsplan så minskar kommunen utsläppet av 
övergödande ämnen genom konstgödsel och minskar användning av 
dricksvatten för bevattning samt minskar drivmedel i skötsel i jämförelse 
med driften för en naturgräsplan.  

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Investeringskostnaden för en konstgräsplan bli dyrare än den tidigare 
planerade naturgräsplanen. Den årliga driftkostnaden är däremot lägre för en 
konstgräsplan och beräknas ge en kostnadsbesparing kommande år. 
En konstgräsplan räknas som en miljöfarlig verksamhet vilket innebär att 
den som ansvarar för drift och skötsel av en konstgräsplan ska enligt 
lagstiftningen vidta åtgärder för att minska miljöpåverkan från planen. En 
viktig del är att förhindra att granulat från konstgräsplanen sprids till 
omgivningen.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04 
PM Myrans 11 mot 11 -plan 
Fotbollsföreningarnas skrivelse till samhällsnämnden      
______  
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§ 53 Dnr 2021-000080 1.1.3.1 

E-förslag - Flera Utegym 

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

Bakgrund 
Angelica Sjölander framställde 2021-02-11 ett e-förslag om att bygga fler 
ute gym, där förslaget fick sammanlagt 32 röster. Förslaget innehåller både 
kompletteringar av befintliga ute gym och ett nytt ute gym uppe på ett 
område vid Stenhammar. Dels föreslår förslagsställaren att komplettera 
hinderbanan på Högslätten med ett nytt ute gym liknande det som finns på 
Bondsjöhöjdens IP. Men på Högslätten finns idag redan ett ute gym, men 
den förändring som skett på Högslätten under 2021 i samband med 
byggandet av padel hallen är att den s.k. multimodulen är flyttad från grus-
planen upp till starten vid elljusspåret.                                                                
Vidare så föreslås att komplettera utegymmet på Bondsjöhöjdens IP med 
möjligheten att justera vikter på de olika stationerna, vilket tyvärr inte är 
möjligt på befintlig utrustning enligt leverantören. Däremot så kommer ju 
Bondsjöhöjdens IP under året att utrustas med en hinderbana som ytterligare 
ökar möjligheterna till spontana aktiviteter.                                                                            
När det gäller området uppe vid Stenhammar så kommer tennisplanen i 
samarbete med Härnösands Racketklubb att rustas upp i år, men när det 
gäller skaterampen som inte är en kommunal anläggning så kommer inga 
åtgärder att göras där. Där hänvisar vi till vår egen fullvärdiga skatepark vid 
Landsarkivet. Däremot så tycker vi att området på Stenhammar är intressant 
för en framtida utveckling med olika typer av spontan aktivitetsutrustning 
vilket kommer att beaktas i budgetarbetet för 2023.  

Socialt perspektiv 
Eftersom det redan finns ett antal ute gym i kommunen så har folkhälsan 
delvis prioriterats, men ytterligare framtida planer för området på 
Stenhammar kommer att stärka perspektivet ytterligare.  

Ekologiskt perspektiv 
Åtgärderna har ingen påverkan. 
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Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Delvis påverkan på det ekonomiska perspektivet om satsningar genomförs 
på Stenhammars området. Finansiering kommer då att ske genom 
förvaltningens investeringsbudget, samtidigt som kostnader för drift bedöms 
kunna hanteras inom samhällsförvaltningens befintliga ram.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-04 
E-förslag nr 45 – Fler utegym      
______  
 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(38) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-17 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2021-000058 1.1.3.1 

E-förslag - Bastu för allmänheten på Lövudden, 
Smitingen och Sälsten 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget genomförs på Smitingen och 
 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.    
Yttranden 
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP). 

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering: ”att e-förslaget 
genomförs på Smitingen”.      

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med Knapp Britta Thyrs (MP) ändringsförslag. 

Bakgrund 
Tina Montelius framställde 2021-01-29 ett e-förslag om att kommunen borde 
bygga en eller flera bastur på Lövudden, Smitingen och Sälsten eller 
åtminstone på ett av ställena. Förslaget fick sammanlagt 31 röster.                    
Bokning och betalning skulle då enligt förslagsställaren kunna ske via en e-
tjänst.                                                                                                 
Samhällsförvaltningen ställer sig positiv till förslaget men då handlar det i 
första hand om en (1) bastu och det område som vi anser skulle kunna passa 
bäst är i så fall ute vid Smitingen. Området därute sett ur ett samhälls-
byggnadsperspektiv är lämpligt och skulle kunna bidra till en än mer 
attraktiv miljö för såväl boende som besökare på området. Dessutom när 
Smitingen nu står inför andra stora framtida förändringar så skulle det här 
kunna vara ett led i den satsningen.  
På området finns idag en gammal byggnad som nyttjas som bastu och som 
enligt uppgifter till förvaltningen är uppförd och ägs av stugföreningen. 
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Förvaltningen anser att om en ny bastu skall uppföras i området så skall det i 
så fall ske på samma plats där dagens befintliga står och att förutsättningen 
då för hela projektet är att en överenskommelse kan träffas med föreningen 
om en sån förändring. Ställer sig inte föreningen positiv till förändringen så 
anser förvaltningen att projektet inte kan genomföras.                                      
Därför har förvaltningen idag redan inlett en första kontakt med föreningen 
för att diskutera förutsättningarna för hela projektet. Befintlig byggnad skulle 
säkerligen också underlätta framtida bygglov, samt en positiv inställning från 
Länsstyrelsen eftersom området ingår i Smitingen-Härnöklubbs natur-
reservat.  
En annan viktig förutsättning för genomförande av e-förslaget är också att 
det finns en förening som kan åtaga sig ansvaret för att sköta driften av 
anläggningen. I dagsläget finns inga förutsättningar på förvaltningen för att 
sköta driften så därför skulle föreningsdrift kunna vara en lämplig form.              
Om förutsättningar kan skapas för att i dialog med stugföreningen i 
Smitingen komma överens om ett kommunalt byggande av en ny bastu och 
lämplig driftform så anser förvaltningen att förslaget skulle kunna 
genomföras.                                                                                                                    
När det gäller investeringen för byggnaden så måste det i så fall beaktas i 
2023-års budgetarbete och finns det förutsättningar där så skulle projektet 
kunna genomföras under 2023.                                                                    
Omfattningen på kostnader för driften beräknas kunna jämställas med de 
intäkter som bokningar av bastun skulle kunna generera. 

Socialt perspektiv   
Anläggningen måste om den byggs handikappanpassas med hög 
tillgänglighet, vilket också på ett positivt sätt kan bidra till en förbättrad 
folkhälsa. Dels att fler får möjlighet att uppleva vår vackra natur ute på 
Smitingen och dels att friluftsbad med en naturbelägen bastu har en stor 
efterfrågan idag. 
Ekologiskt perspektiv 
Förslaget har ingen påverkan på perspektivet. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Del av Fritidsavdelningens investeringsbudget måste nyttjas om förslaget 
skall bli verklighet, medans driftkostnader bedöms kunna hanteras genom 
intäkter via uthyrningen.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
E-förslag nr 33 – Bastu för allmänheten på Lövudden, Smitingen och Sälsten      
______  
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§ 55 Dnr 2021-000072 1.1.3.1 

E-förslag - Rullskidbana med skidskyttevall 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att e-förslaget tas med i framtida planering och  
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.     
 

Bakgrund 
Mattias Nordlander framställde 2021-02-06 ett e-förslag om att bygga en 
rullskidbana med en skidskyttevall och förslaget fick 31 röster. Han menar 
att många åker skidor på vintern och om man vill behålla formen även under 
sommarhalvåret så skulle en rullskidbana vara ett bra komplement.                      
Bara i länet finns det idag rullskidbanor i stort sett i alla kommuner som 
nyttjas flitigt av både föreningslivet och vanliga motionärer. Med dagens 
trafik på allmänna vägar så är trafiksäkerheten en stor risk för dagens 
rullskidåkare vilket inte gör det så lämpligt att nyttja allmänna vägar för 
rullskidåkning.                                                                                              
Härnösand saknar idag en rullskidbana vilket innebär att såväl barn och 
ungdomar (både med och utan funktionsnedsättning) samt övriga motionärer 
är hänvisade till det allmänna vägnätet med alla de trafikfaror som det 
innebär. Härnösand är dessutom en ganska kuperad kommun, vilket innebär 
att det ordinarie vägnätet medför påtagliga trafikrisker i form av branta 
nedförsbackar oavsett vart du väljer att åka.                                                          
Idag är det därför många barn, ungdomar och motionärer som avstår från att 
åka rullskidor. Alternativt söker de sig istället till anläggningar på andra 
platser i landet, där de närmaste ligger i Sundsvalls kommun som har två 
rullskidbanor att erbjuda.                                                                                     
Rullskidåkning – på trafiksäkra banor – är en väldigt viktig och bra 
träningsform för barn, ungdomar och även för äldre. En rullskidbana skulle 
kunna vara ett viktigt och bra komplement för både ungdomar, aktiva 
tävlingsåkare och kommunens många motionärer. En rullskidbana i 
Härnösand skulle också bidra till ökad folkhälsa och förbättra möjligheterna 
för våra barn och ungdomar att bedriva grennära skidträning året runt. En 
rullskidbana skulle också avsevärt förbättra möjligheterna för 
rörelsehindrade att bedriva olika former av fysiska aktiviteter vilket skulle 
vara mycket positivt för kommunen.                                                                                  
Förslagsställaren hänvisar också till möjligheten att söka stöd från Allmänna 
Arvsfonden och det har kommit till samhällsförvaltningens kännedom att 
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Bondsjöhöjdens IK har lämnat in en ansökan till Allmänna Arvsfonden och 
till RF-Sisu Västernorrland där man söker stöd för rubricerade projekt.                   
Om föreningen skulle beviljas bidragsmedel, så anser samhällsförvaltningen 
att vi skall ställa oss positiv till projektet och då titta på möjligheten till viss 
medfinansiering. Rullskidbanan skulle då kunna anläggas på Bondsjöhöjdens 
IP och på vissa delar av befintliga spår.                                                                       
När det gäller förslaget om en skidskyttevall så skulle det också vara fullt 
möjligt att anlägga en enklare skjutvall med luftgevär på befintlig 
skidstadion. Detta skulle då öppna upp möjligheten för framförallt 
skidskytteintresserade barn och ungdomar i kommunen att få prova på 
skidskytte. Idag vet vi att det är många föräldrar som skjutsar sina barn till 
Sollefteå för att få möjlighet att prova på skidskytte för såväl träning som 
tävling. Skidskyttet växer enormt i popularitet och efterfrågan är därför stor 
hos många att kunna få möjlighet att prova på.       
Socialt perspektiv 
En rullskidbana skulle avsevärt förbättra möjligheten för rörelsehindrade att 
prova fysiska aktiviteter, samt att fler erbjuds rullskidåkning som 
motionsform vilket är bra för folkhälsan.  
Ekologiskt perspektiv 
Även om delar av spårområdet på Bondsjöhöjdens IP skulle anläggas med 
asfalt så anses det ha försumbar miljö- och klimatpåverkan eftersom 
befintliga spår används vilket innebär att inga större markåtgärder behöver 
vidtas. Dessutom är det vanligt att ca 1meter på spåret inte asfalteras för att 
behålla underlag för löpning eller promenader. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Om medfinansiering till projektet skulle bli aktuellt så handlar det om en 
mindre summa av samhällsförvaltningens investeringsbudget som skulle 
kunna nyttjas.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 
E-förslag nr 45 – Rullskidbana med skidskyttevall      
______  
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§ 56 Dnr 2022-000025 1.1.3.1 

E-förslag - Viadukt mellan Gånsvik - Geresta och 
Stenhammar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ej genomföra förslaget och 
att skicka ärendet till kommunfullmäktiges presidium för kännedom och till 
kommunstyrelseförvaltningen för avslut.      

Bakgrund 
Maria Vestin har 2021-12-11 framställt ett e-förslag om en viadukt mellan 
Gånsvik-Geresta och Stenhammar. Förslaget uppnådde erforderligt antal 
röster, 27 av minst 25 röster, och har därför överlämnats till 
samhällsnämnden för behandling. 
Vid korsningen Ångströmsgatan-Gånsviksvägen finns ett hastighetssäkrat 
övergångsställe för passage över Gånsviksvägen. Tillåten hastighet på 
aktuell vägsträcka är 50 km/h. 
Det finns även möjlighet att passera Gånsviksvägen helt planskilt genom att 
använda den gångtunnel som finns i anslutning till korsningen 
Klarinettgatan/Gånsviksvägen och som ansluter till en gångväg som leder till 
Gerestaskolan. 
Samhällsförvaltningen anser det inte ekonomiskt försvarbart att bygga 
ytterligare gångtunnel i området. En grov uppskattning av kostnaden för en 
gångtunnel, inklusive anslutningsvägar på vardera sida, är 4-5 miljoner kr. 
Gångtunnlar har även en tendens att inte få ett optimalt nyttjande då många 
upplever visst obehag eller otrygghet att passera genom en tunnel. 
Däremot pågår ett arbete i samhällsförvaltningen med en hastighetsplan vars 
syfte är att säkerställa så att ”rätt hastighet” ska gälla på våra gator och vägar 
i tätorten. Därutöver har samhällsförvaltningen ett uppdrag att arbeta med 
förändringar som gör barns skolvägar säkrare. Åtgärder som kan komma 
ifråga är till exempel sänkning av högsta tillåten hastighet och/eller fysiska 
åtgärder i trafikmiljön som bidrar till en sänkt hastighet och en ökad säkerhet 
för oskyddade trafikanter.  
Samhällsförvaltningen anser att e-förslaget om ytterligare gångtunnel i 
området ska avslås – det vill säga ej genomföras. 
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Socialt perspektiv 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, särskilt vad avser barn, skulle 
förbättras med en gångtunnel men kan även tillgodoses på annat sätt. 

Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Anläggande av en gångtunnel skulle ianspråkta en avsevärd del av 
samhällsnämndens investeringsbudget. Åtgärder med förbättringar vad gäller 
hastighetssäkring av övergångsstället över Gånsviksvägen är en avsevärt mer 
kostnadseffektiv åtgärd.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
E-förslag n4 113 – Viadukt mellan Gånsvik-Geresta och Stenhammar      
______  
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§ 57 Dnr 2022-000035 1.1.3.1 

Ekonomisk månadsuppföljning samhällsnämnd 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga budgetuppföljning februari till handlingarna.  

Bakgrund 
Samhällsnämnden visar ett överskott på 1,2 mnkr per sista februari. De totala 
intäkterna är 45,9 mnkr vilket är 0,2 mnkr lägre än budgeterat för perioden. 
Kostnaderna är 44,7 mnkr vilket är 1,4 mnkr lägre än budget. Avvikelser 
finns inom samtliga kostnadsslag och beror till viss del på periodiseringar 
gjorda i budget kontra det faktiska utfallet av kostnaderna.  
De avvikelser som kan påverka årets resultat negativt är kostnaderna till 
Kollektivtrafikmyndigheten samt minskade intäkter på Simhallen 
Härnösand. 
Investeringar gjorda per sista februari uppgår till 1,4 mnkr av årets tilldelade 
77,4 mnkr.  

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-10 
Budgetuppföljning SAM feb 2022 
______  
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§ 58 Dnr 2022-000040 3.3.7.0 

Inriktningsbeslut inför upphandling gatuentreprenad 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att kommande upphandling av gatuentreprenad innehåller utförande såsom 
drift och underhåll av gator och vägar där platskontor och arbetsledning inte 
upphandlas.      

Yttranden 
I ärendet yttrar sig Anna Andersson (L), Per-Eric Norberg (C), Anders 
Bergqvist (V) och Per Lingensjö (MP). 

Yrkanden 
Per-Eric Norberg (C) yrkar på avslag. 
Per Lingensjö (MP) yrkar på att frasen: ”delen med” stryks i beslutsattsatsen.    

Propositionsordning 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: förvaltningens förslag 
med Per Lingensjös (MP) ändringsförslag och Per-Eric Norbergs (C) 
avslagsyrkande. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt förvaltningens 
förslag med Per Lingensjös (MP) ändringsförslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta enligt Per-Eric 
Norbergs (C) avslagsyrkande. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med 
förvaltningens förslag med per Lingensjös (MP) ändringsförslag. 

Reservation  
Per-Eric Norberg (C) reserverar sig till förmån för eget avslagsyrkande. 

Bakgrund 
Härnösands kommun har sedan 1994 kontrakterat entreprenörer att sköta 
driften av stadens gator, torg, hamnar och parker mm, i två separata 
entreprenader, gata och park. I november 2021 fick förvaltningen i uppdrag 
att utreda alternativet med eget platskontor och arbetsledning. 
Kommunen har under åren varit beställare där huvuduppdraget har varit att 
tillse att ställda krav i avtalen efterlevts. Avtalen har under perioden 
förändrats och med det även kommunens arbetsinsats. Kommunen har 
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numera bred kompetens för att kunna sköta gatudriften med en egen 
arbetsledning.  
Fördelar med egen arbetsledning är att flera små och stora företag kan vara 
delaktiga i gatuentreprenadens olika delar. Det finns större förutsättningarna 
för socialt företagande när kommunen styr över arbetsledning och planering. 
Kompetensen i organisationen tas till vara och utvecklas med eget 
platskontor, vilket innebär att behovet av externa konsulter minskar på sikt.  

Socialt perspektiv 
Idag tecknar kommunen entreprenadavtal på fem år. Under denna period är 
det komplicerat att lägga till eller dra ifrån uppdrag utan att det blir kostsamt 
för beställaren. Har kommunen en egen beställarorganisation kan 
förändringar genomföras löpande. Detta gynnar exempelvis möjligheten att 
erbjuda arbetslivsförvaltningen att utföra lämpliga delar i gatuskötseln.  

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet påverkar inte det ekologiska perspektivet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Kommunen kan upprätta och bedriva en beställarorganisation med 
arbetsledning inom samma ramar som dagens entreprenadavtal medger. 
Fördelen med att ta ett större ansvar i egen regi är att kommunen säkrar och 
stärker den egna kompetensen. Samtidigt kan planering, genomförande och 
kontroll göras på ett effektivt sätt. Kommunens upphandlingsavdelning har 
en ökad arbetsbelastning vid övertagandet. Möjligheten att ge fler företag 
förutsättningar att ta del av gatudriftens område ökar i och med beslutet.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Underlag till drift av gatuentreprenad med egen beställarorganisation      
______  
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§ 59 Dnr 2022-000016 2.10.2.1 

Försäljning av måltid till boende på Ängecenter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att kostavdelningen ges möjlighet att sälja matportioner till de boende på 
Ängecenter, 
att priset för dagens rätt är 85 kr och pensionärslunch 80 kr samt  
att hämt-matlåda får priset 75 kr och fryst matlåda får priset 50 kr.     

Bakgrund 
När beslut togs att öppna förskolan Ankaret på Ängecenter, fick 
kostavdelningen frågan från Härnösandshus om det går att erbjuda 
matservering till de boende. Under tiden som renovering pågått har vi 
tillsammans tittat på lösningar för att göra detta möjligt. I anslutning till 
förskolans matsal, finns en lokal som passar bra att nyttja som matsal för de 
boende. Anledning till att man inte kan nyttja samma matsal som förskolan 
är att möblerna är anpassade till barn, men det man kan samnyttja är 
serveringsdisken. Mellan de båda matsalarna finns ett glasparti med dörrar 
som kan öppnas upp och ge en trivsam matmiljö för både de boende och 
förskolan. Då det är en begränsad målgrupp ser vi att det är möjligt att 
servera lunch till de boende med den personal som redan finns på plats i 
köket. På så sätt nyttjar vi resurserna bättre, och det blir till fördel till 
förskolan som får ta del av intäkterna. Vi har hört oss för vad en måltid 
kostar både inom privata och offentliga verksamheter, inom privata är 
kostnaden 90-95kr och i Kramfors kommun är priset detsamma som vi har 
valt att lägga som förslag. Vi ser detta enbart positivt, då vi som sagt nyttjar 
vår personalresurs, ger god service till de boende och ger möjlighet för de 
boende, förskolans barn och personal att träffas i en trevlig miljö. Samt att 
det bidrar till att minska matsvinnet, då vi även erbjuder fryst matlåda till 
försäljning. 
Socialt perspektiv 
Att erbjuda matservering till de äldre i anslutning till den förskola som 
bedrivs i samma fastighet bidrar till att minska gränserna mellan de olika 
verksamheterna och båda målgrupperna får möjlighet att träffas under 
måltiden. Fler vuxna i miljön vid lunch kan bidra positivt till inställningen 
till måltiden. För de boende kan en möjlighet att äta lunchen i matsal ge 
positiva effekter på den sociala samvaron med andra boende men också med 
förskolans barn och vuxna.   
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Ekologiskt perspektiv 
Ur ett ekologiskt perspektiv ser kostavdelningen att mindre matsvinn är en 
positiv effekt av att kunna erbjuda matlådor till försäljning. Minskat 
matsvinn är ett av målen som kostavdelningen har i sitt uppdrag.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
HärnösandsHus har undersökt intresset för att driva restaurang på 
Ängecenter och då intresse saknats har kostavdelningen fått frågan om 
kommunen kan erbjuda matportioner till de boende i anslutning till 
förskoleverksamheten. Det finns andra kommuner i länet som har liknande 
lösningar som förslaget. Förslagets intäkter är beräknat att täcka de 
kostnadsökningar som blir med en större kostverksamhet på Ängecenter.        

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-09      
______  
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§ 60 Dnr 42567  

Delegationsbeslut till granskning 2022-03-17 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Handläggarna redogör för utvalda delegationsbeslut.      

Beslutsunderlag 
SAM 2022-1051 
SAM 2022-3115      
______  
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§ 61 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-03-17 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas nästa gång: 
SAM 2022-1251 
SAM 2022-1089      

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-02-10 – 2022-03-10      
______  
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§ 62 Dnr 42569  

Övriga rapporter 
Inga övriga rapporter finns att ta upp på dagens möte. 
______  
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§ 63 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-02-28 § 7 
Reglemente- Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 
2023-2026 
Revisionsplan Härnösand 2022      
______  
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§ 64 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) rapporterar om följande: 
Budget 2023 Kollektivtrafikmyndigheten 
Presidiets möte med Ridklubben  
Möte med RF-Sisu 
Möte med rådet för planering och exploatering 
Budgetberedning 
Invigning av Fritidsbanken 
Förbundsordning för Kollektivtrafikmyndigheten 
Bokslutskonferens      
______  
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§ 65 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.       

Bakgrund 
Per Lingensjö (MP) frågar vilka åtgärder förvaltningen gör med anledning av 
kriget i Ukraina. 
T.f. förvaltningschefen Helene Lager svarar på frågan.      
______  
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