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§ 92 Dnr 42564  

Informationsärenden 
Mötet inleds med studiebesök vid Eksjödammen i Västanå och Hästkullens 
vindkraftpark. 
Samhällsnämnden har fått informationsföredragningar om följande: 
Detaljplan för del av Motorn 1 och Motorn 5, beslut om granskning 
Ändring av detaljplan för Härnö-Solum 1:103, 1:14, 1:102, 1:13 och 1:12, 
beslut om planbesked 
Serveringstillstånd Härnösands Stadsfest 
Stadigvarande ändring i ett gällande serveringstillstånd Härnöstjärna 
Restaurang AB 
Prishöjningar och prioriteringar inom investeringar  
Ordförandebeslut – nämndbeslut på delegation 
Förslag på resultatuppdrag budget 2023 
______  
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§ 93 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att välja Fredrik Bäckman (M) till justerare för dagens protokoll. Protokollet 
justeras 2022-05-13 kl.11.00 i samhällsförvaltningens lokaler.      
______  
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§ 94 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa dagordningen för dagens möte.      

Bakgrund 
Ordföranden går igenom upprättad dagordning.      

Beslutsunderlag 
Dagordning utskickad i handlingarna till dagens möte.      
______  
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§ 95 Dnr 2022-000059 1.1.3.1 

Detaljplan för del av Motorn 1 och Motorn 5, beslut om 
granskning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att sända ut planförslaget för Motorn 5 och del av Motorn 1 på granskning.       

Protokollsanteckning 
Per Lingensjö (MP) deltar inte i genomgång eller beslut i ärendet. 

Bakgrund 
Planområdet är beläget drygt 1,5 kilometer nordost om Härnösands centrum, 
strax väster om Sälstens badplats. 
Fastighetsägaren lämnade in ansökan om planbesked 2018-12-19 för Motorn 
1. Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för bostäder på del av 
fastigheten.  
Gällande detaljplan för aktuellt planområde anger industriändamål. 
Detaljplanen fastställdes 1970-12-15 och genomförandetiden har gått ut.  
I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som 
utvecklingsområde för bostäder samt tätortsbebyggelse. Planområdet 
omfattas inte av något riksintresse.  
Beslutet att bevilja planbesked fattades den 2019-01-18 med stöd av 
delegationsordningen för samhällsnämnden i Härnösands kommun med stöd 
av plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 2 och 5 §§.  
Syftet med detaljplanen var att pröva förutsättningarna för bostäder på del av 
fastigheten. Bostadsbebyggelsen skulle anpassas till terrängförhållandena 
och siktlinjer mot vattnet.  
Planförslaget skickades ut för samråd 2021-09-27 med stöd av 
delegationsordningen för Samhällsnämnden i Härnösands kommun. Plan- 
och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §.   
Planförslaget var utformat med användningsbestämmelsen bostad och i 
området fanns även allmän platsmark park och natur med enskilt 
huvudmannaskap.   
Planförslaget reglerade bland annat höjd, takvinkel och byggnadsarean för 
huvudbyggnad och komplementbyggnad. Exploatören önskade att 
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detaljplanen är flexibel som ska fungera över en längre tid och möjliggöra 
för en variation av bostadsformer. För att undvika att för många hus blir 
sammanbyggda fanns en begränsning om största sammanbyggda 
byggnadsarea för huvudbyggnad. Det fanns även planbestämmelser om att 
huvudbyggnad/er skulle följa befintlig markprofil så långt som möjligt och 
att höga schaktväggar/slänter skulle undvikas på fastigheterna.  
I enlighet med miljöbalken 6 kap. 11§ gjordes en undersökning om 
betydande miljöpåverkan som var bifogade till handlingen. Genomförandet 
av planförslaget bedömdes inte medföra en betydande inverkan på miljön, 
hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller andra resurser, dvs. 
allmänna intressen.  
Under samrådstiden inkom synpunkter från:  

• Länsstyrelsen  

• Lantmäteriet  

• Kollektivtrafikmyndigheten  

• Naturskyddsföreningen  

• Postnord  

• Skanova/Telia  

• Från 6 fastighetsägare  

• Från en bostadsrättsförening  
Samhällsförvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse där inkomna 
synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas. Sammanfattningsvis 
av inkomna synpunkter så ansåg bland annat länsstyrelsen att planförslaget 
saknar redovisning av 

• dess påverkan på riksintresset för kulturmiljövården enligt 3 kap. 
miljöbalken,  

• huruvida det kommer att leda till ett överskridande av 
miljökvalitetsnormerna för vatten/luft enligt 5 kap miljöbalken,  

• huruvida strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i enlighet med 
gällande bestämmelser, och  

• dess påverkan på medborgarnas hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion.  
Från Naturskyddsföreningen inkom synpunkter om strandskyddet, att det 
skäl som kommunen hade skrivit inte går att använda och att den 
naturinventering som gjort för området var ofullständig och bristfällig. 
Naturskyddsföreningen skriver bland annat att en arborist bör anlitas för att 
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bedöma behovet av åtgärder och förslag på åtgärder för att säkerställa de 
värden som finns i området, bland annat trädens framtida värde för den 
biologiska mångfalden. Fladdermusinventeringen som utförts kan ha 
grundats på felaktig information ansåg föreningen och kan därför även den 
vara bristfälligt utförd.  
Från fastighetsägare i området så är synpunkterna att de motsäger sig 
planförslagets höjd och placering för bostadshusen eftersom utsikten blir 
påverkad, främst gäller det förslagna bostäder som ligger närmast befintlig 
väg, förlängning av Brunnshusgatan. De skriver även om att antalet hus som 
planeras är för mycket utifrån områdets karaktär, att vara ett natur- och 
rekreationsområde. De motsäger sig även till att det nya området får sin 
anslutning från befintlig väg på ovansidan med anledning att det blir mer 
trafik med bl.a. buller som följd och därför föreslår anslutningsväg från 
områdets nedre del, från Fiskaregatan.  
Bostadsrättsföreningen från intilliggande flerfamiljshus skriver i sitt yttrande 
bland annat att de inte vill ha en gemensam anslutningsväg med det nya 
bostadsområdet utan vill ha det så som det är idag. De anser att det bör 
finnas två tillfartsområden till det nya området för att fördela trafiken. En 
tillfart från ovansidan och den andra från områdets nedre del, från 
Fiskaregatan.  
Efter samrådet har planförslagets planområde utvidgats, se figur 1. I 
planförslaget för granskning är gångstråket nedanför vattnet samt udden 
inkluderat. Utökat planområde är med anledning av att kommunen behöver 
tydliggöra argumentet för att upphäva strandskyddet samt utifrån att text har 
ändrats gällande fladdermössen där planhandlingen bland annat beskriver 
åtgärdsförslag för kompensation av nedtagna träd invid det befintliga 
gångstråket. För att det ska vara lättare att beskriva och förstå vad som står i 
planhandlingen så anser kommunen att aktuellt markområde ska vara med i 
planförslaget. Om markområdet där aktuell beskrivning av fladdermössen 
och strandskyddet ingår i planförslaget så visar kommunen att det finns 
avsikt att förverkliga det som föreslås i planförslaget. Markområdet för 
udden och stråket ägs av exploatören men i planförslaget har marken 
planlagts som allmän plats, parkmark där kommunen kommer att bli 
huvudman och därmed har ansvaret. Kommunen har för avsikt att köpa in 
denna mark och för närvarande så undersöker kommunen den möjligheten. 
Syftet är för att säkerställa allmänhetens tillgång till att fortsätta kunna röra 
sig längs vattnet, och udden ska på sikt blir omgjord till en mer parkliknande 
miljö. Ambitionen är att udden ska bli en grönare plats där människor vill 
stanna och vara på, för att exempelvis njuta av utsikten. 
Vidare så finns en panncentral inom planområdet som ägs av Härnösand 
Energi & Miljö AB. Denna har fått markanvändningen teknisk anläggning. 
Fiskaregatan slutar med en vändplan i planområdets västra del, invid 
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panncentralen, och markanvändningen är allmän plats gata. Lika så vid den 
befintliga parkeringsplatsen vid Sälstens badplats, den parkeringen har även 
den markanvändningen allmän plats gata. Inom bostadsområdet är 
markanvändningen bostad, det samma som det var i samrådet. 
Planbestämmelserna som var beskriven under skede samråd ovan är kvar 
inför granskning, några har omformulerats och det har tillkommit några nya 
bestämmelser. Exempel på nya bestämmelser är en utformningsbestämmelse 
om material och färgsättning av bostadshusen. En placeringsbestämmelse för 
huvudbyggnad kommit till för området närmast vattnet. För bostadsområdet 
som ligger närmast befintlig gata åt söder har utfartsförbud lagts till i gräns 
mot gatan. Vidare har en utökad lovplikt lagts till för bygglovsbefriande 
åtgärder.  
I enlighet med miljöbalken 6 kap. 11§ gjordes en undersökning om 
betydande miljöpåverkan som var bifogade till handlingen för samråd. 
Genomförandet av planförslaget bedömdes inte medföra en betydande 
inverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller 
andra resurser, dvs. allmänna intressen. Inför granskning har 
miljöbedömningen reviderats utifrån att planområdet har utökats och ett 
genomförande av planförslaget bedöms vidare inte medföra en betydande 
inverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller 
andra resurser, dvs. allmänna intressen. 
Socialt perspektiv  
Ett genomförande av detaljplanen bidrar till att fler bostäder byggs inom 
Härnösands tätort. Efterfrågan på bostäder är stor, allra helst invid vattnet. 
Ny bebyggelse bidrar till inflyttning till kommunen eller att det skapas en 
flyttkarusell. Udden och gångstråket invid vattnet som planläggs som allmän 
platsmark, park med kommunalt huvudmannaskap bidrar till att udden blir 
mer tillgänglig än vad den är idag. Det finns fortsatt möjlighet för rekreation 
och lek i området. Kommunen håller för närvarande på att se över 
möjligheten av att köpa marken och omvandla udden till att bli mer som en 
park. Utefter Fiskaregatan ska en gång- och cykelväg anläggas som ska 
vidare gå mot Sälstens badplats så befintligt gångstråk invid vattnet rustas 
upp och blir mer tillgängligt än vad det är idag. Många promenerar längs 
sträckan och en upprustning av stråket blir ett lyft för området och främjar 
människors hälsa. Ett upprustat cykelstråk förbi udden gynnar även 
folkhälsan för det kan bidra till att fler människor vill röra på sig som att gå 
och cykla längs stråket och vidare mot Sälstens bodar eller mot centrum.  
Ekologiskt perspektiv  
En undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts. 
Genomförandet av planförslaget bedömdes inte medföra en betydande 
inverkan på miljön, hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller 
andra resurser, dvs. allmänna intressen. Konsekvenserna av ett 
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genomförande av detaljplanen är att mark som idag är naturmark, men som 
är planlagd som industri, blir ett nytt bostadsområde. För planområdet har 
markföroreningar undersökts och det har hittats föroreningar som måste 
omhändertas innan området bebyggs, det gäller båda för bostadsområdet och 
parkmarken. Ett genomförande av planförslaget är positivt utifrån aspekten 
att föroreningen saneras och tas bort. I och med att området bebyggs med 
bostäder så försvinner stor del av naturmarken som idag är en tillgång för de 
insekter och djur som har inventerats och identifierats i en naturinventering, 
naturvärdesbedömning och en bedömning utifrån fladdermöss. 
Bedömningen i utredningarna är att det finns områden som är värda att 
behålla men dessa områden kan även kompenseras med olika åtgärdsförslag 
som utredningarna har föreslagit. I planförslaget finns parkmark och 
naturmark utlagt för de växt och djurliv som finns i området. I och med att 
området bebyggs så ökar ytan hårdgjord mark. En dagvattenutredning har 
tagits fram samt en utredning för dagvattenhantering för gatan. 
Åtgärdsförslag finns framtagna hur dagvattnet ska tas omhand, fördröjas och 
renas innan det når recipient. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte 
påverka MKN för luft och inte heller för vatten på ett negativt sätt.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv  
Om planförslaget genomförs kan det medföra att det blir fler människor som 
kan flytta till Härnösand, eller att det bidrar till en flyttkarusell. Om det blir 
fler som bosätter sig i kommunen så blir kundunderlaget starkare för de 
utbud och tjänster som finns i kommunen. Det kommer att uppstå en kostnad 
för kommunen att köpa marken av exploatören och vidare att ta hand om 
markföroreningen innan udden kan iordningställas till en parkmiljö. Vidare 
så kommer en kostnad för att iordningställa parkmiljön samt att ordna den 
nya gång- och cykelvägen. Därefter tillkommer årligen en kostnad för 
skötsel och underhåll av området vilket måste planeras in i kommunens 
budget.   

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse  
Översiktsplan 2011–2025, antagen av Kommunfullmäktige 2011 och 
aktualitetförklarad våren 2016  
Förslag till ny Översiktsplan 2040  
Härnösands kommuns Bostadsförsörjningsprogram 2017–2022  
Tillväxtstrategi – Mitt Härnösand 2040  
Regional bostadsmarknadsanalys 2020 och 2021 (Länsstyrelsen)  
Undersökning i LIS områden – intresse för bostadsutveckling – 
Kommunstyrelsen 2019  
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Undersökning av betydande miljöpåverkan  
PM Översiktliga geotekniska undersökningar för bostadsområdet och  
för udden och stråket  
PM Miljögeotekniska undersökningar för bostadsområdet och för udden och 
gångstråket  
PM Utredning Fladdermöss  
PM Naturinventering  
PM Naturvärdesbedömning  
PM Översiktlig dagvattenutredning  
Dagvattenhantering av gata + planritningar  
Lokaliseringsprövning mot MB 7_18c_5 strandskyddet  
      
______  
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§ 96 Dnr 2022-000079 1.1.3.1 

Ändring av detaljplan för Härnö-Solum 1:103, 1:14 
1:102, 1:13 och 1:12, beslut om planbesked 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna att arbetet med detaljplaneändringen får påbörjas för 
rubricerade fastigheter och 
att fastställa kostnaden för planbesked till 9 660 kr baserat på taxa fastställd 
av kommunfullmäktige 2021-12-21 §135.       

Bakgrund 
En gemensam ansökan om planbesked inkom 2022-02-16 och omfattar de 
rubricerade fastigheterna. Planområdet är beläget längs med Södra Härnön, 
ca 5,5 km söder om centrala Härnösand. Marken är privatägd. Längs med 
Södra Härnön finns kommunalt vatten- och avlopp. 
Längs med Södra sundet är det i stort bebyggelse längs med vattnet och det 
är både fritidsboende och permanentboende.  
Syftet med aktuell ansökan är att ändra detaljplanens byggnadsarea för 
huvudbyggnad till ca 300 m2 och komplementbyggnad till 150 m2 samt 
ändra byggnadshöjden för huvudbyggnad till 6,5 meter och för 
komplementbyggnad till 3,5 meter för aktuella fastigheter.  
För det sökta området gjordes en detaljplaneändring, fastställd 2016-07-29, 
som var en ändring av befintliga detaljplanen för området (1968-04-25). 
Ändringen anger markanvändningen bostad där största byggnadsarean för 
huvudbyggnad får vara 140 m2 och för komplementbyggnad 70 m2 . 
Detaljplanen anger att huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från 
tomtgräns och högsta byggnadshöjd för huvudbyggnad får vara 4 meter. För 
detaljplan fastställd 1968-04-25 finns bestämmelsen kvar om att tomtplats 
inte får vara mindre än 1 000 m2. Undantag får ske om det finns särskilda 
skäl. Om byggnadens utformning finns bestämmelsen att byggnads yttre 
skall givas sådan utformning och färg som byggnadsnämnden kan godtaga 
med hänsyn till byggnadens utseende och god helhetsverkan. Uthus får inte 
uppföras till större höjd än 2,5 meter.  
För en av fastigheterna, Härnö-Solum 1:13, som ingår i ansökan har det 
gjorts en ny detaljplan, fastställd 2016-12-13. Fastigheten var redan bebyggd 
med huvudbyggnad och komplementbyggnader. Syftet med ny detaljplan var 
att bilda en ny fastighet på den befintliga fastigheten genom 
fastighetsdelning. Detaljplanen möjliggör 180 m2 för huvudbyggnad och 
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105 m2 på befintlig fastighet. På den befintliga huvudbyggnaden tillåts upp 
till 30 m2 bruttoarea i ett överplan utöver 1 våning. På den tillkommande 
fastigheten var 140 m2 för huvudbyggnad och 70 m 2 för 
komplementbyggnad. Detaljplanen reglerar vidare att dt får vara en 
huvudbyggnad per fastighet och största storleken för ny fastighet får vara 
1500m2 och minsta storlek för ny fastighet får vara 1000 m2 . Högsta 
byggnadshöjd i meter för befintlig byggnad får vara 5,0 meter och för 
avstycka fastighet 4,0 meter.  
Genomförandetiden har gått ut för ändringen. För den enskilda fastigheten 
där en ny detaljplan togs fram finns genomförandetid kvar fram till 2026-11- 
03. I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 
2011 och aktualitetförklarad våren 2016 redovisas områdets mark och 
vattenanvändningen som bebyggelse och rekreation. I beskrivningen till 
mark- och vattenanvändningen står att marken i huvudsak utgörs av 
fritidsboende där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga 
friluftslivet. För merparten av de bebyggda områdena finns detaljplaner 
upprättade och vid exploatering av ej detaljplanelagda områden bör 
upprättandet av en ny detaljplan övervägas. Vid ny-, om- eller tillbyggnad 
ska bebyggelsemiljön och skogsbruket inte försämras samt att stor hänsyn 
ska tas till friluftsliv och landskapsbild.  
Härnön pekas ut som ett utvecklingsområde för bostäder i översiktsplanen 
från 2011.  
Bedömning  
Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och syftet i 
gällande detaljplan. I ansökan om planbesked önskar fastighetsägarna en 
högre utnyttjandegrad med hänsyn till att fastigheterna är stora till ytan. I 
planprocessen ska det därför utredas om och hur mycket en ökad byggrätt är 
möjlig på de rubricerande fastigheterna utifrån fastigheternas storlek. Vidare 
ska det i planprocessen beaktas hur en ökad byggrätt påverkar områdets 
karaktär och landskapsbilden.  
Om planbesked beviljas är det fastighetsägarna som bekostar planarbetet. Ett 
positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att 
antas.  
Kostnaden för planbesked fastställs till 9 520 kronor och betalas av sökande.  
Detaljplanen hanteras med ett begränsat standardförfarande och förväntas 
kunna påbörjas kvartal 2 år 2024 antas kvartal 4 2024.  
Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att ändringen av 
detaljplanen för aktuellt område får påbörjas.  
Utredningar som kommunen ser kan komma att krävas i 
planprocessen:  
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• Eventuellt en översiktlig geoteknisk undersökning  

• Volymstudier för tänkt byggnation  
Socialt perspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för sociala 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de sociala 
och barnperspektiven inom planområdet.  
Ekologiskt perspektiv  
Endast beslut om planbesked förändrar inte förutsättningarna för ekologiska 
perspektiv. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de 
ekologiska perspektiven inom planområdet.  
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
 Det är inga ekonomiska konsekvenser för kommunen i samband med 
planbesked. Ett planbesked är ingen garanti för en antagen detaljplan. 
Planbeskedet skapar förutsättningar för att fortsatt kunna utreda de 
ekonomiska perspektiven inom planområdet.       

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Nu gällande översiktsplan (antogs av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 
och aktualitetsförklarades 2016).  
Förslag till byggnadsplan för del av Härnösand (Södra Sundet strandområdet 
mellan stg 257 D- 321 å H) fastställd 1968-04-25.  
Detaljplan för Härnö-Solum 1:13, fastställd 2016-12-13. Kostnad för 
planbesked är baserad på taxa fastställd av kommunfullmäktige (protokoll § 
135 2021-12-21).  
 
Planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2). 
Bifogas till protokollet Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är 
bindande och inte kan överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 
§ punkt 2).  
Beslut om planavgift kan överklagas till Länsstyrelsen Västernorrland. Till 
protokollet bifogas information om hur en eventuell överklagan går till.       
______  
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§ 97 Dnr 2022-000089 3.1.5.2 

Bygglov nybyggnad av fritidshus Skedom 2:56 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att bevilja bygglov för fritidshus med tillhörande eldstad på fastigheten 
Skedom 2:56, 
att godta byggherrens förslag till kontrollansvarig. Kontrollansvarig är Hans 
Dahl, certifikatsnummer KA08266 och 
att fastställa bygglovsavgiften till 36 975 kr. 
Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 
2021-12-21 § 135. I ärendet debiteras inte moms. Avgift betalas 30 dagar 
netto mot faktura. Faktura skickas separat. 
Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas.     

Bakgrund 
Ärendet gäller bygglov för att uppföra fritidshus i 1 plan på fastigheten 
Skedom 2:56.  
Byggnaden får tillsammans med den 15 m2 stora altanen en byggnadsarea på 
111 m2. Huset kommer att ha ett svart sadeltak och grundläggas på plint för 
att på så sätt kunna smälta in i landskapet lättare, vilket även är tanken med 
färgsättningen. Fasad och fönster kommer att ha dova naturfärger som grått 
respektive brunt. Det kommer även att monteras en eldstad i byggnaden.  
Fastigheten ligger utanför område som omfattas av detaljplan, 
områdesbestämmelser samt utanför sammanhållen bebyggelse. Fastigheten 
är obebyggd. 
Enligt gällande översiktsplan ligger fastigheten i ett område där 
markanvändningen är ”Skogsområde för friluftsliv”, dock är läget i 
anslutning till område för ”Bebyggelse och rekreation”. Fastigheten ligger 
nära befintlig bebyggelsen i området, som är glest bebyggt med ett fåtal 
fritidshus. 
Fastigheten är en av 3 fastigheter som bildades 2020 genom avstyckning från 
skogsbruksfastigheten Skedom 2:53 i avseende att bebyggas med fritidshus 
och ett positivt förhandsbesked för detta fanns fram till 2021-09-19.  
På fastigheten finns en infartsväg, ett antal större stenblock samt enstaka 
yngre granar. 
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Servitut finns för anslutningsväg till allmän väg. Vägen till allmän väg ingår 
i Skedom ga:8, där Skedom 2:56 är medlem, och förvaltas av Glovikens 
samfällighetsförening. 
Sökande har ansökt om tillstånd för enskild avloppsanläggning. Ansökan 
avser ett minireningsverk. 
Bullerutredning krävs inte då inga kända bullerkällor finns i området. 
Yttranden 
Ägare till Skedom 2:53 har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet och har 
inga synpunkter på projekt. 
Ordförande i Glovikens samfällighetsförening har tillfrågats och har inga 
invändningar. 
Remiss har ställts till kommunens planekolog som bedömer att det inte finns 
några specifikt utpekade naturvärden som skulle kunna förhindra 
uppförandet. 
Remiss har ställts till Härnösands energi och miljö som inte har några 
invändningar. 
Granskning/Bedömning 
De föreslagna åtgärderna bedöms inte kräva prövning av lämpligheten genom 
detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen då bebyggelsetrycket är lågt och 
endast ett hus har uppförts under den senaste tioårsperioden inom området. 
Trots att översiktsplanen säger att markanvändningen är ”Skogsområde för 
friluftsliv”, bedöms lokaliseringen ändå vara lämplig då den är sammanhängande 
med den befintliga bebyggelsen.  
Den föreslagna byggnadens placering och utformning bedöms lämplig med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen. 
Placering och utformning av den enskilda avloppsanläggningen prövas inte i 
handläggningen av bygglovet utan prövas i särskild tillståndsprocess enligt 
Miljöbalken.  
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna lokaliseringen och byggnaden 
uppfylla kraven i 9 kap 31 § plan- och bygglagen och bygglov ska därför 
beviljas. 

Socialt perspektiv 
Byggnaden är ett fritidshus och uppfyller de krav som Plan- och bygglagen 
ställer på dessa byggnader. 
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Ekologiskt perspektiv 
Byggprojektet bedöms inte medföra en betydande inverkan på miljön, hälsan 
eller på hushållningen av mark, vatten eller andra resurser, dvs allmänna 
intressen enligt 3 och 4 kap i Miljöbalken. Byggnaden omfattas ej heller av 
krav på klimatdeklaration. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Vid prövningen av en ansökan om bygglov sker detta med stöd av plan- och 
bygglagen och plan- och byggförordningen. En prövning ur ett ekonomiskt 
perspektiv har därför inte gjorts i handläggningen av ärendet. 
Lagstöd 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § (2010:900) ska hänsyn tas till både 
allmänna och enskilda intressen. Enligt 2 kap 2 § ska planläggning och 
prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till 
att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 
ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 
i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 
Av 2 kap 6 § framgår bl.a. att vid planläggning, i ärenden om bygglov och 
vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. 

Av 2 kap 9 § framgår att planläggning av mark och vattenområden samt 
lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 
ljusanordningar inte får ske så att den avsedda användningen eller 
byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 
påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

I 4 kap 2 § plan- och bygglagen framgår när krav på reglering med detaljplan 
ska ske. 
I 9 kap 31 § framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 
med detaljplan, om åtgärden 
   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 
   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelser.      
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Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Ansökan om bygglov, SAM-2022-1195:1 
Situationsplan baserad på nybyggnadskarta, SAM-2022-1195:8 
Planritning, SAM-2022-1195:13 
Fasadritningar med marklinjer, öst, väst, SAM-2022-1195:14 
Fasadritningar med marklinjer, nord, syd, SAM-2022-1195:15 
Sektionsritning, SAM-2022-1195:16     
 
Upplysningar 
I detta ärende krävs tekniskt samråd, tekniska handlingar, riskbedömningar 
och analyser av den som projekterar, samt kontrollplan. Kontakta din 
bygglovhandläggare i god tid för att boka tid för samråd.  
Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsförvaltningen lämnat ett 
startbesked. Om åtgärden påbörjas utan startbesked kommer en 
byggsanktionsavgift att tas ut (se 11 kap. PBL).   
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller beslut om bygglov i fem år från 
den dag som beslutet vunnit laga kraft* enligt 9 kap. 43 § PBL. 
Den aktuella åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren.  
* Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 
veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det 
att sakägare mottagit delgivning av beslutet. 
Beslutet delges sökande samt ägare till fastigheten Skedom 2:56.  

Beslutet meddelas ägare till fastigheten Skedom 2:53 och Skedom ga:8. 

Om du vill överklaga  
Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 
överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande ska skickas eller lämnas till Härnösands 
Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska 
vara ställd till Länsstyrelsen. 
Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 
samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.  
I överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 
ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 
stödjer din åsikt. 
______  
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§ 98 Dnr 2022-000083 1.1.3.1 

Stadigvarande ändring i ett gällande serveringstillstånd 
Härnöstjärna Restaurang AB 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att ändra serveringsyta för utomhusservering i stadigvarande 
serveringstillstånd för Härnöstjärna Restaurang AB med 
organisationsnummer 559103-8863 enligt ritningen i ansökan, enligt 8 kap. 
14§ 1st alkohollagen (2010:1622), 
att uteservering kan tas i bruk efter ett slutbesked från 
samhällsförvaltningen, 
att serveringsytor inomhus ska beaktas av sökande bolaget enligt 
Räddningstjänsten yttrande och 
att upprättade beslutsunderlag överlämnas till Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten samt Länsstyrelsen enligt 9 kap. 7 § alkohollagen.      

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår ändrade formuleringar i första och tredje 
attsatsen såsom framgår av beslutet.      

Bakgrund 
Ansökan om ändring av stadigvarande serveringstillstånd (SAM-2022-1649) 
inkom 2022-04-14 gällande utökning av serveringsyta i form av 
utomhusservering. 
I yttrande från Samhällsförvaltningen 2022-04-19 skriver 
Samhällsförvaltningen att: 
”Matverkstan har ett beviljat bygglov, och startbesked för den här 
”tillbyggnaden”. Processen pågår och han kommer behöva ett beslut om 
startbesked från oss för att ta uteserveringen i bruk.” 
I yttrande från Räddningstjänsten den 22 april 2022 skriver 
räddningstjänsten att: 
”Räddningstjänsten har inget att erinra om att tillstånd ges då 
brandsäkerheten inte påverkas och utökningen av personantal för 
serveringen på uteplatsen inte kommer att påverka utrymningen nämnvärt. 
Dock ska detta inte tolkas som att personantalet för serveringsytorna 
inomhus (60 för ytan A och 10 för yta B i gällande serveringstillstånd) kan 
ökas.” 
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Socialt perspektiv 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som 
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att 
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 
näringslivspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med 
skyddslagstiftning är att begränsa tillgången till alkohol för personer under 
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten 
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de 
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda 
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens 
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att 
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar. 
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt 
tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med att skydda barn och 
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador. 

Ekologiskt perspektiv 
Beslutet får inga ekologiska konsekvenser. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som 
utförs. Detta för att utreda exempelvis sökandens lämplighet och vandel och 
lokalens utformning. En övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade 
tillsynsarbetet för med sig täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och 
tillsynsavgifter. Därmed påverkas inte kommunens övergripande budget 
nämnvärt      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Ritning av ändrad serveringsyta, 2022-04-13. 
Anmälan om stadigvarande ändring, 2022-04-14. 
Yttrande från Samhällsförvaltningen, 2022-04-19. 
Yttrande från Räddningstjänsten, 2022-04-22.      
______  
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§ 99 Dnr 2022-000085 1.1.3.1 

Serveringstillstånd Härnösands Stadsfest 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) medge Wole Event AB 
med organisationsnummer 559319-6115 tillfälligt tillstånd att servera 
starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
från 11.00-02.00 under perioden 2022-07-22 till 2022-07-23 på Stadsfesten, 
Mellanholmen, Storgatan 9, 871 30 Härnösand, 
att räddningstjänstens synpunkter beaktas av sökande bolag, 
att Polisinsatschefs synpunkter angående öppettider beaktas av sökande 
bolag 
att nedan nämnda villkor som framgår av Härnösands kommuns riktlinjer 
för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten gällande servering av 
spritdrycker tillämpas av sökandebolag enligt följande: 

- Inredningen ska hålla samma standard som en vanlig permanent 
restaurang, dvs gästerna ska placeras vid bord och stolar. 

- Måltid och dryck ska inte serveras på/i engångsmaterial. 
- Maten som serveras ska vara en komplett måltid alternativt buffé.  
- Gästerna har förköpt sina måltidsbiljetter. Inget direktinsläpp. 
- Spritdrycker säljs endast som bordsservering. 

att upprättade beslutsunderlag överlämnas till Folkhälsomyndigheten, 
Polismyndigheten samt Länsstyrelsen enligt 9 kap. 7 § alkohollagen.      

Yrkanden 
Knapp Britta Thyr (MP) föreslår ändrade formuleringar i andra och tredje 
beslutsattsatsen såsom framgår av beslutet.      

Bakgrund 
Wole Event AB med organisationsnummer 559319-6115 inkom 2022-03-08 
med en ansökan om tillstånd gällande servering av alkoholdrycker enligt 
alkohollagen. Sökande bolag ska servera starköl, vin, spritdrycker samt 
andra jästa alkoholdrycker till allmänheten enligt ansökan. Servering av mat 
och dryck påbörjas tidigast 11.00 och avslutas senast 02.00 under 2022-07-
22 till 2022-07-23. 
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Ägarförhållanden 
Sökande bolaget är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands 
kommun. Wole Event AB bedriver försäljning av små- och mellanstora 
event till företag och privatpersoner samt därmed förenlig verksamhet. 
Sökande bolaget, Wole Event AB med organisationsnummer 559319-6115 
ägs av Westerlind Holding AB (40%) samt HK Nöje Eventservices AB 
(559272-7159), (60%). Per Håkan Westerlind är ägare av både Westerlind 
Holding AB och HK Nöje Eventservices AB. 
Branschvana 
Nya bolag som söker om serveringstillstånd ska göra ett nationellt 
kunskapsprov gällande alkohollagen och dess bestämmelser med godkänt 
resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av 
Folkhälsomyndigheten.  
Oscar Westerlind, en av ägarna har bedrivit eventverksamhet i andra bolag 
under många år. Enligt 10 § punkt 3 (FoHMFS 2014:7) behöver inte ny 
verksamhet göra kunskapsprov om man i samma kommun har 
serveringstillstånd som minst motsvarar den aktuella ansökan och vars 
kunskaper det inte finns några skäl att ifrågasätta. 
Undantagsregeln gäller därmed för detta bolag. 

Yttranden 
Polismyndigheten 
Registerslagning har utförts den 15 mars 2022 på serveringsansvariga vid 
evenemanget. I detta har Polismyndigheten inget att erinra. Serveringstiden 
på lördagen 02.00 bör diskuteras med berörd Polisinsatschef huruvida detta 
kan anses lämpligt ur ordningssynpunkt. Gällande serveringslokalens 
placering ur ordnings – och säkerhetspunkt kommer detta handläggas av en 
annan. 
Räddningstjänsten 
I yttrande som inkom 2022-05-06 anser räddningstjänsten att sökande har 
upprättat en skälig säkerhetsplan som behandlar tänkbara risker med 
evenemanget, förebyggande åtgärder, åtgärdsplan för olika scenarier och hur 
samverkan ska genomföras med olika myndigheter. Planen tar även med hur 
sökande har planerat för hur blåljusmyndigheter ska kunna ta sig in området 
vid olyckor.  
 
Räddningstjänsten vill dock lämna följande synpunkter: 
 

• Räddningstjänsten önskar förtydliganden kring serveringstält med 
avseende på utformning (endast tak eller med väggar), 
dimensionerande personantal och möblering. Med tanke på ansökt 
personantal i serveringsytor kan serveringstältet behöva uppfylla 
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kraven för samlingstält enligt Statens räddningsverks föreskrifter om 
besiktning av samlingstält (SRVFS 1995:1).  

• Räddningstjänsten är gärna med vid framtida samordningsmöten och 
planerar för att vara med vid en eventuell avsyning av området.  
 

Samhällsförvaltningen 
Enligt yttrande från Samhällsförvaltningen den 26 april 2022 har Wole Event 
AB registrerat nämnda livsmedelsanläggning. Inga livsmedelskontroller har 
genomförts ännu, då företaget registrerat sig nyss den 13 april 2022. Tillsyn 
kommer att bedrivas. 

Uppgifter från databas 
För att utföra ett snabbare remissförfarande använder samhällsförvaltningen 
databasen SYNA. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag. Tillgång 
till databasen Syna möjliggör att all upplysning om bolag och firmors 
ekonomiska tillstånd som tidigare lämnades av Skatteverket och 
Kronofogden kan hämtas direkt hos Syna. 
Av databasen framgår bland annat att sökande bolaget registrerades 2021-
05-27 och innehar F-skattsedel från och med 2021-08-02. Bolaget är 
registrerat för moms sedan 2021-08-02. Vid en slagning 2022-03-21 
framkom att det sökande bolaget samt dess företrädare inte har några 
betalningsanmärkningar samt inte har något skuldsaldo. 

Beskrivning av verksamhet 
Evenemanget ska i första hand hållas på Mellanholmen. Mellanholmen är ett 
lättillgängligt område med ytor och funktionalitet som evenemanget kräver. 
Mellanholmen har tidigare använts som festivalområde. Evenemanget 
kommer att vara i två dagar, från förmiddag till midnatt. I restaurangområdet 
ska mat och dryck serveras och i ett premiumområde ska högklassig mat 
serveras. Som exempel kan nämnas; Friterad struva med anklevermousse, 
Halstrad ryggbiff med sojabrynt smör. I detta område kommer endast förköp 
gälla. Andra delar av området kommer att servera enklare maträtter såsom 
sallad, hamburgare och wraps. 
Under lördag kommer underhållning och servering av mat utföras. På 
kvällen kommer entrébiljett att tas.  

Socialt perspektiv 
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som 
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att 
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och 
näringslivspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med 
skyddslagstiftning är att begränsa tillgången till alkohol för personer under 
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten 
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bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de 
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda 
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens 
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att 
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar. 
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt 
tillsynsarbete är en viktig förbyggande del i arbetet med att skydda barn och 
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador. 

Ekologiskt perspektiv 
Eftersom eventet håll under en kort tidsperiod har det ej någon relevans för 
ärendet. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som 
utförs. Detta för att utreda sökandens lämplighet och vandels samt 
kontrollera efterlevnaden av alkohollagens intentioner. En övervägande del 
av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med sig täcks av 
avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed påverkas inte 
kommunens övergripande budget nämnvärt.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-02 
Yttrande Samhällsförvaltningen, 2022-04-26. 
Yttrande Polismyndigheten, 2022-03-15. 
Yttrande Räddningstjänsten 2022-05-06. 
Slagning SYNA, 2022-03-21. 
      
______  
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§ 100 Dnr 2021-000203 1.1.3.1 

E-förslag - Informationstavla för resande 

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

Yrkanden 
Magnus Oskarsson (S) föreslår ändring i första attsatsen såsom framgår av 
beslutet.      

Bakgrund 
19 oktober 2021 inlämnade Leena Nilsdotter ett e-förslag om 
informationstavla för resande. För att e-förslag ska gå till behandling måste 
det uppnå minst 25 röster. Det aktuella förslaget uppnådde 38 röster och 
överlämnades till Samhällsnämnden för behandling. 
Innehållet i e-förslaget är att det ska sättas upp en stor informationstavla på 
stationshuset vid Härnösand central som är väl synlig för alla som kommer 
till stationen. Tavlan ska innehålla information om avgångar/ankomster för 
både buss och tåg. 
Härnösands kommun har ingen rådighet över den information som finns över 
avgångar och ankomster för buss och tåg. När det gäller tåg så är det 
Trafikverket som tillhandahåller den informationen och när det gäller buss så 
är det Din Tur som svarar för den informationen. Det enda som kommunen 
är delaktig i är att vi svarar för kostnaden för själva monitorerna vad gäller 
informationen som kommer från Din Tur. 
Trafikverkets information och Din Tur´s information om ankomster och 
avgångar ligger alltså i två helt olika system. Såvitt vi vet finns det 
ingenstans där tider för bussar och tåg är samlade i samma digital 
information. 
Om man i förväg vill veta vilket spår som ett tåg avgår ifrån så finns den 
informationen att hitta på www.trafikverket.se/trafikinformation/tag. 
Vad gäller buss så avgår dessa alltid från gaterna som är på samma sida om 
järnvägen som stationshuset. 
Men i sammanhanget kan nämnas att förvaltningen fått information från 
Trafikverket om att de kommer komplettera med två nya digitala 

http://www.trafikverket.se/trafikinformation/tag
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informationstavlor. En som placeras på stationshuset fasad och en i 
anslutning till GC-vägen från Kaptensgatan (se bilder nedan) 
 

Bild 1: Placering av Trafikverkets kommande skylt på stationshuset 

 
 
Bild 2: Placering av Trafikverkets kommande skylt vid GC-väg från Kaptensgatan 

 
 
Åtgärderna från Trafikverket kommer även att kombineras med ytterligare 
”fast” skyltning i syfte att underlätta för resenärerna att orientera sig på och 
runt Härnösand central. 
Det kommer alltså att genomföras åtgärder av Trafikverket men 
samhällsförvaltningens bedömning är att beslutet bör vara att inte genomföra 
e-förslaget då kommunen saknar rådighet i frågan. 

Socialt perspektiv 
Förbättrad skyltning och annan information är väsentlig för att även 
resenärer med funktionsvariationer ska kunna nyttja offentliga inrättningar 
och kollektiva färdmedel. 
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Ekologiskt perspektiv 
Förbättrad information som gör att fler använder kollektiva färdmedel är 
positivt ur ett ekologist perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Förvaltningens förslag till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser för 
Härnösands kommun. 
Vad beträffar det juridiska perspektivet så konstaterar förvaltningen att 
kommunen inte äger rådighet över den information som finns på aktuella 
digitala tavlor.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
E-förslag nr 102 – Informationstavla för resande      
______  
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§ 101 Dnr 2022-000072 1.1.3.1 

Förslag på resultatuppdrag budget 2023 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att anta föreslagna resultatuppdrag för 2023, 
att anta föreslagna nämndsmål samt ett ytterligare mål enligt följande: att 
detaljplanera för att möjliggöra företagsetableringar i kommunen, för 2023.     

Yrkanden 
Per-Eric Norberg (C) föreslår att nämnden ska lägga till ett ytterligare mål 
enligt följande: att detaljplanera för att möjliggöra företagsetableringar i 
kommunen.  
Thomas Flank (M) yrkar avslag på Per-Erics Norbergs (C) förslag och i 
andra hand att förslaget remitteras till förvaltningen för vidare utredning. 
Anna Andersson (L) yrkar bifall till Thomas Flanks (M) förslag. 
Lillemor Andersson (C) yrkar bifall till Per-Erics Norbergs (C) förslag.    

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag 
avseende första attsatsen. 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag avseende 
första attsatsen. 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag 
avseende andra attsatsen (nämndsmål). 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag 
avseende andra attsatsen (nämndsmål). 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs (C) 
tilläggsförslag avseende andra attsatsen (nämndsmål). 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt Per-Eric Norbergs (C) 
tilläggsförslag avseende andra attsatsen (nämndsmål). 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige har tagit fram kortsiktiga, avgränsade och konkreta 
resultatuppdrag med tillhörande styrtal (mätbara mål). Styrtalen anger vad 
nämnder och företagsstyrelser ska prioritera under året och vad 
uppföljningen ska fokusera på. Nämnderna kan utöver detta formulera egna 
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mål för sitt arbete, med utgångspunkt i kommunens vision och övergripande 
mål.  
Förvaltningen har föreslagit nämndens budgetberedning följande 
resultatuppdrag: 
Kommuninvånarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar ska öka. 
Företagen ska i kontakt med kommunen vara nöjda med 
myndighetsutövningen. 
Utsläppen från växthusgaser (CO2) från kommunens transporter ska minska. 
Möjligheten att använda kollektivtrafik för arbetsresor ska öka. 
Förvaltningen har föreslagit nämndens budgetberedning följande 
nämndsmål: 
Utsläppen från växthusgaser (CO2) för kommunen med fokus på 
konsumtion (livsmedel) ska minska. 
Samhällsnämnden ska ha trygga och friska medarbetare och chefer. 
Socialt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekologiskt perspektiv 
Ingen påverkan. 
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 
Ingen påverkan.      

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Samhällsförvaltningen, förslag på resultatuppdrag och mål 2023      
______  
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§ 102 Dnr 42568  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2022-05-12 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna och  
att följande delegationsbeslut kommer att granskas på nästa sammanträde: 
SAM-2021-3078, Bygglov – ändrad användning av byggnad, kontor till 
bostäder och 
SAM-2020-1864, Slutbesked – uppföra vindkraftpark Björnlandshöjden.    

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

Beslutsunderlag 
Delegationslista 2022-04-08 – 2022-05-04      
______  
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§ 103 Dnr 42570  

Ärenden för kännedom 

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

Beslutsunderlag 
Beslut om överprövning av kommunal strandskyddsdispens 
Beslut förvaltningsrätten 
Ordförandebeslut – yttrande till förvaltningsrätten      
______  
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§ 104 Dnr 42571  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 
Sammanträde med gruppen som ansvarar för fördelningen av 
vindkraftspengar 
Rådet för trygghet och hälsa 
Budgetberedning 
      
______  
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§ 105 Dnr 42572  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 
Förvaltningschefen Thomas Jenssen informerar om följande: 
Hotellbygget och simhallens verksamhetsövergång 
Dialog med Simklubben 
Träff med Slalomklubben 
Årsplansarbete 
Hantering av överklagade beslut om serveringstillstånd      
______  
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§ 106 Dnr 42569  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 
Yttrande till Kollektivtrafikmyndigheten      
______  
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