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Sammanträdesdatum

2015-08-27
Samhällsnämnden
Plats och tid

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 08:15-15.20
Ajournering: kl.09.45-10.05, 11.15-14.00.
Beslutsmöte kl. 14.00-15.20

Beslutande

Ledamöter

Sara Nylund (S), Ordförande
Knapp Britta Eriksson (MP), 1:e vice ordförande
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande
Per Sander (MP)
Ingvar Wiklund (S)
Roland Strömqvist (S)
Lillemor Andersson (C)
Leif Jonsson (M)
Fekre Kamal (S)
Urban Bolander (V)
Tommy Wedin (S), tjänstgörande ersättare
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Sofia Pettersson, tf förvaltningschef
Christina Viklund, controller
Christina Norberg, nämndsekreterare
Håkan Lönnefors, fritidschef kl. 08.40-08.55
Birgitta Westerlind, bygg- o miljöchef kl. 08.40-11.15
Sigge Tjernlund, Monica Flodin och Kalle Hultin, revisionen kl.08.20-08.40

Justerare

Christian Wasell

Justeringens plats och tid

Samhällsförvaltningen fredag den 28 augusti kl. 13.30

Mårten Holmström (FP)
Ingemar Wiklander (KD)
Louise Solin (S)
Jan Bos (S)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Christina Norberg

Ordförande
Sara Nylund
Justerare

Christian Wasell

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

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2015-08-27

Datum då anslaget sätts upp

2015-09-01

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsförvaltningen

Underskrift

Christina Norberg

Justerandes sign

Datum då anslaget tas ned

Utdragsbestyrkande

2015-09-23
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§ 172

Dnr 3034-3

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att utse Christian Wasell till justerare.
Protokollet justeras fredag den 28 augusti klockan 13.30.
______
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§ 173

Dnr 3175-7

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen med nedanstående ändring..
Bakgrund
Ordförande Sara Nylund (S) går igenom dagordningen.
Följande ärende tillkommer:
Genomlysning entreprenad = § 185
______
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§ 174

Dnr 3175-8

Föregående protokoll
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2015-06-17 till handlingarna.
______
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§ 175

Dnr 2015-000001 042

Budgetuppföljning juni 2015
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Det totala utfallet på driften visar på ett överskott om 7,5 mnkr, varav
avskrivningar och felperiodisering av entreprenaden uppgår till 3,9 mnkr.
Borträknat dessa poster slutar överskottet på 3,6 mnkr.
Fritid visar ett resultat per den sista juni med ett överskott om 3,0 mnkr.
Ungdomsverksamheten tilldelades överskottshantering från 2014 för att
kunna anställa ytterligare personal, för perioden ger det ett överskott då de
inte hunnit arbetats upp ännu.
Bygg och miljöverksamheterna ger tillsammans ett överskott om 3,4 mnkr.
Utbetalning av bostadsanpassningsbidrag genererar ett överskott för
perioden med 0,7 mnkr.
Trafiken ligger i dagsläget med ett mindre överskott och prognosen säger att
det bör hålla året ut förutsatt att KS tar kostnaden för den korrigering av
nettokostnaderna för 2014 som KTM har aviserat på 1,9 mnkr.
Samhällsförvaltningens investeringsutgifter uppgår per den sista juni till 25,0
mnkr.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde
2015-08-27. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-10.
______
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§ 176

Dnr 2014-000205 429

Medborgarförslag - Härnösand en attraktiv del av
världen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Ett medborgarförslag har kommit in, med önskan om att skjuttiderna på
Jaktskyttebanan begränsas eller att verksamheten flyttas ut i ödemarken.
Härnösands Jaktskytteklubbhar bedrivit skjutverksamhet på fastigheten
Vangsta 1:21 länge och har åtminstone sedan 1993 arrendeavtal med
kommunen som fastighetsägare. Arrendet löper på fem år till 2018 och
förlängs därefter med två år i sänder.
Verksamheten är en anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet.
Bullermätning genomfördes 1989 av Ingemansson akustik inför eventuell ny
bostadsbebyggelse vid Gånsviksområdet. Därefter har dåvarande
miljökontoret genomfört bullermätningar 1990 (från älgbanan) respektive
1995 (trapskytte). I maj-juni 1995 färdigställdes bullerdämpande åtgärder för
älgskyttebanan. Bullerklagomål har bl.a. hanterats i miljönämnden 2006 med
beslut att klagomålen inte föranleder någon åtgärd då bullervärdena ligger
under Naturvårdsverkets riktvärden för skjutverksamhet. Förutsättningarna
på banan har i stort inte förändrats sedan 2006.
Sammanfattningsvis anser samhällsförvaltningen att verksamheten kan
godtas eftersom den bedrivits på samma plats länge och de bullermätningar
som genomförts har visat att verksamheten klarar Naturvårdsverkets
riktvärden med god marginal. Samhällsförvaltningen kommer fortsatt ha
dialog med klubben om skjuttider.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-09.
______
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§ 177

Dnr 2014-000208 440

Medborgarförslag - Minska strålningen i samhället
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att avslå medborgarförslaget
Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit i vilken förslagsställaren föreslår att alla
föreslår att alla förskolor och skolor i kommunen ska befiras från trådlös
teknik i form av närverk och DECT-telefoner samt att mobilteleoner
förbjuds.
Ett liknande förslag inkom till Skolförvaltningen under februari 2015, dnr
SKN 15-35-629 där det föreslogs att kommunen borde förbjuda
mobiltelefoner och allt annat trådlöst i skolorna samt att föräldrar och barn
ska informeras om riskerna. Skolförvaltningen yttrade sig på denna utifrån
ett arbetsmiljöperspektiv då arbetsmiljölagstiftningen omfattar elever och
skolpersonal i grund- och gymnasieskolan, fr.o.m. förskoleklass.
Arbetsmiljöverket gör utifrån dagens kunskap bedömningen att den strålning
som kommer från ett trådlöst nätverk inte kan utgöra ett strålskyddsproblem
med anledning av att strålningens intensitet är låg från de sändare som
emitterar denna strålning. Skolförvaltningen vidtog utifrån detta inte några
åtgärder i frågan och påtalade dessutom i sitt yttrande att det finns vissa
fördelar för verksamheten med de tekniska lösningar som används.
Arbetsmiljölagstiftningen omfattar inte barn i förskolan och på fritidshem,
däremot den personal som arbetar där. Förskolebarnens inomhusmiljö
regleras istället enligt miljöbalken och över vilken samhällsnämnden är
tillsynsmyndighet, även om ansvaret vilar på skolförvaltningen. Självfallet
omfattas även inomhusmiljön i skolorna av miljöbalkens regler. För
tillsynsvägledning och expertkunskap på området finns framförallt
Strålsäkerhetsmyndigheten. Mobiltelefoner fungerar både som sändare och
mottagare. De skickar och tar emot signaler med hjälp av radiovågor. Dessa
§ 177, forts.
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liknar de radiovågor som används för radio och TV. Radiovågornas energi
kan tas upp av kroppen.
I dag anser Strålsäkerhetsmyndigheten inte att det finns något vetenskapligt
stöd för att avråda från att använda mobiltelefon. Däremot finns en viss
osäkerhet om långtidseffekterna och i väntan på ytterligare kunskap
förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten viss försiktighet vid användning av
mobiltelefon. Exempelvis går exponeringen från mobiltelefonerna att minska
betydligt genom att använda handsfree och vid samtal hålla ut mobilen från
kroppen och se till att ha god täckning.
I skolan används inte mobiltelefoner under lektionstid, vare sig av elever
eller personal och i förskolan endast av personal som behöver vara
kontaktbara.
Trådlösa telefoner använder sig av radiovågor för att kommunicera med en
basenhet på samma sätt som mobiltelefoner kommunicerar med en
basstation. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen.
Trådlösa telefoner exponerar dock användaren för så svaga radiovågor att det
inte finns anledning att misstänka några hälsorisker. Det gäller även för
telefonens basenhet.
Sammantaget av hur mobiltelefoner används inom såväl förskola och skola
samt Strålsäkerhetsmyndighetens syn på såväl användningen av
mobiltelefoner som trädlösa nätverk och telefoner föreslår
samhällsförvaltningen att medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-05.
______
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§ 178

Dnr 2015-001828 460

Åtgärdsplan med anledning av Länsstyrelsens revision
av livsmedelskontrollen i Härnösands kommun, dnr lst
281-3605-15
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta samhällsförvaltningens föreslagna åtgärdsplan med anledning av
Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Härnösands kommun och
överlämna denna till Länsstyrelsen.
Bakgrund
Den 28 maj 2015 genomförde Länsstyrelsen en revison av Härnösands
kommuns livsmedelskontroll med fokus på restaurangområdet.
Den 3 augusti 2015 inkom en preliminär revisionsrapport till
samhällsnämnden, dnr SAM 2015-1828-460:2 (se bilaga) på vilken
samhällsnämnden gavs möjlighet att fram till den 14 augusti 2015 yttra sig
om uppgifterna i rapporten, dvs. om något är felaktigt. Den 6 augusti 2015
meddelades Länsstyrelsen att inga av uppgifterna bedömts som felaktiga.
Länsstyrelsens bedömning av revisionen är att samhällsnämnden till största
delen uppfyller lagstiftningens krav på offentlig kontroll av livsmedel. Två
avvikelser noterades dock inom följande områden:
-

mål för den offentliga kontrollen

-

rapportering av kontrollresultat

En åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande och förebyggande
åtgärder av avvikelserna ska redovisas för Länsstyrelsen senast den 11
september 2015.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Linda Fransson, miljöhandläggare vid sammanträde
2015-08-27. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-12.
______
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§ 179

Dnr 2013-000062 311

Medborgarförslag - Egen gata till Alfhild Agrell
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att förklara medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
Kommunfullmäktiges beslut den 25 maj 2015 § 123 att namnge ett område
mellan Stora Torget och Västra Kyrkogatan till Alfhild Agrells plats.
Bakgrund
I medborgarförslaget, som kommit in till kommunstyrelsen den 4 mars 2013,
föreslår frågeställaren att författarinnan Alfhild Agrell ska få ge namn åt en
gata i Härnösand. Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2013 att
överlämna medborgarförslaget till Samhällsnämnden för beredning och
besvarande. Det fanns ett annat medborgarförslag som behandlade samma
fråga och som inkom till kommunfullmäktige den 4 september 2014.
Förslaget överlämnades till Samhällsnämnden för beredning den 29
september 2014. Samhällsnämnden beslutade den 26 mars 2015 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att namnge ett område
mellan Stora Torget och Västra Kyrkogatan till Alfhild Agrells plats.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 maj 2015 att namnge ett område
mellan Stora Torget och Västra Kyrkogatan till Alfhild Agrells plats.
Författarinnan Alfhild Agrell, född den 14 januari 1849 död den 8 november
1923, föddes och växte upp i ett numera rivet hus vid Stora Torget. Den
föreslagna platsen är därför väl lämpad för att namnges till hennes minne.
Inga adresser finns knutna till detta läge.
Agrell var under senare delen av artonhundratalet en av Sveriges mest firade
dramatiker och prosaförfattare, men blev som många andra kvinnliga
författare från den tiden bortglömd. Hon var en varm förkämpe för kvinnors
rättigheter och hade en mångsidighet i sitt författarskap. Hon har under
senare tid åter uppmärksammats.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-13.
______
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§ 180

Dnr 2014-001115 214

Detaljplan för del av Ön 2:52 , 2:21 och Eriksdal 1:24,
brf Utsikten - beslut om antagande
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna detaljplanen för del av Ön 2:52, 2:21 och Eriksdal 1:24 och
sända den till kommunfullmäktige för antagande.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslutade den 27 mars 2014 § 58 att planarbete för
rubricerat område får påbörjas. Detaljplanen har upprättats av MAF
Arkitekter AB på uppdrag av Conecti AB. Planområdet angränsar i väster
mot Brännavägen och i söder mot Kaplanvägen. Enligt Härnösands
kommuns översiktsplan utpekas området som tätortsbebyggelse och
tätortsnära skog. Gällande detaljplan fastställdes 1984-09-05. Huvuddelen av
marken är avsatt för odlingslotter och park. Området med odlingslotter får
inte bebyggas. Genomförandetiderna för planen har gått ut. Området berörs
inte av något riksintresse men gränsar till totalförsvarets påverkansområde.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningen för att etablera ett nytt
bostadsområde på södra Brännan. Området används idag till odlingslotter.
Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av ett flerfamiljshus på den
norra delen av planområdet, samt tre byggnadsvolymer med kedjehus på den
södra delen.
I juni 2013 tecknade Conecti ett markanvisningsavtal för området med
kommunen, vilket innebär att man har fått möjligheten att utreda
förutsättningarna för ett byggprojekt i det aktuella området.
Målsättningen för planändringen är att skapa förutsättningar för ett attraktivt
boende med lägenheter som erbjuder fin utsikt, bra solinstrålning och nära
till service.
Efter granskningen har i planbeskrivningen stycket om den rödlistade växten
Sandrabban tagits bort eftersom den flyttats till en lämpligare växtplats samt
även en del mindre justeringar har genomförts efter granskningen.
§ 180, forts.
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På plankartan har ett u-område lagts till för att trygga befintliga
underjordiska ledningar utifrån inkommen synpunkt.
Konsultkostnaden för detaljplan bekostas av Peab. Samhällsförvaltningens
granskningskostnad regleras i ett tillägg till markanvisningsavtalet
diarienummer KS13-217-254.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-07.
______
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§ 181

Dnr 2015-001106 214

Detaljplan för Matrosen 16 & 24, beslut om granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att sända ut förslag om tillägg till detaljplan Matrosen 16 & 24 för
granskning.
Bakgrund
Syftet med planändringen är att utöka byggrätten för Matrosen 16 och
Matrosen 24. För Matrosen 24 möjliggör planen att den befintliga vinden
kan omvandlas till en takvåning och för Matrosen 16 möjliggör planen att en
byggnad uppförs till samma höjd som den intilliggande Matrosen 1.
Samhällsnämnden beslutade i § 80 2015-03-26 att godkänna att
detaljplaneändring för rubricerat område får påbörjas och i § 160 2015-06-17
att förslaget om tillägg till detaljplan skulle sändas ut för samråd.
Samrådstiden var från den 24 juni till den 27 juli 2015. Under samrådet kom
fyra yttranden in varav två innehöll synpunkter. De övriga två hade inget att
erinra mot planändringen.
Länsstyrelsen ansåg i deras yttrande att planändringen inte redovisade dess
påverkan på medborgarnas hälsa och säkerhet avseende buller. De skriver att
detta bör säkerhetsställas genom en planbestämmelse.
Samhällsnämnden anser att en planbestämmelse för buller är onödig då det
finns en förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader och detaljplaner
bör undvika att styra sådant som det redan finns regler för. Däremot kan det
vara fördelaktigt att i planbeskrivningen utveckla hur förordningen skulle
påverka bostadsbyggande i planområdet under gällande förhållanden, så att
det blir tydligare i bygglovsskedet. Tillägg om detta har gjorts i
planbeskrivningen på sidan 8 under rubriken Buller.
Norrstadens Förvaltnings AB är fastighetsägarna till Matrosen 1 och de
hänvisar i sitt yttrande till ett möte de hade med Samhällsförvaltningen den 2
juli 2015. På mötet uttryckte de en önskan om att takkanten på Matrosen 16
skulle vara lägre än takkanten på det mindre tornet på Matrosen 1. De
menade att dels så skulle tornet då inte göras mindre framstående i
§ 181, forts.
stadsbilden och dels så skulle de kunna förse tornet med ett fönster ut mot
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Matrosen 16. På mötet lämnade Norrstadens Förvaltnings AB även över en
skaderapport framtagen 2014 som visade att vibrerande verksamhet i
närheten av Matrosen 1 skulle kunna orsaka sättningar i huset. Ett lägre tak
på Matrosen 16, som föreslås i yttrandet, skulle sannolikt innebära att en ny
byggnad får en våning mindre än en med takkant i nivå med tornet.
Samhällsförvaltningen bedömer möjligheten att kunna uppföra ytterligare en
våning på Matrosen 16 som mer värdefullt för platsen än att tornet på
Matrosen 1 får ytterligare fönster. Att det mindre tornet skulle bli mindre
framstående bedöms inte skada stadsbilden då det större tornet är det som
dominerar vyn och varierande intilliggande taknivåer är någonting som
återfinns i andra stadsmiljöer från förra sekelskiftet.
Informationen från skaderapporten som gjordes 2014 är viktig och har lagts
till i planbeskrivningen under rubriken Geotekniska förhållanden på sidan 6.
Ärendet hanteras genom ett tillägg till den gällande detaljplanen, fastställd
1959-05-21, och handläggs som standardförfarande. Tillägg till del av
gällande detaljplan bekostas av fastighetsägarna och samhällsförvaltningen
åtar sig planarbetet genom planavtal.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Ewa Fällgren, planingenjör vid sammanträde
2015-08-27. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-07-30.
______
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§ 182

Dnr 2015-002135 310

Indragning av allmän väg i Älandsbro dnr
TRV2015/59089
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att väg 726, del av Fredriksvägen överförs till kommunens vägnät.
Bakgrund
I och med Trafikverkets ombyggnad av E4 genom Älandsbro föreslås att väg
726 ”Fredriksvägen”, sträckan från E4 till dess slut, dras in från allmänt
underhåll.
Trafikverket ska genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder på E4 genom
Älandsbro. I och med detta kommer väg 726 ”Fredriksvägens” anslutning till
E4 att stängas och bli tillfartsväg för boende. Vägen är ca 65 m lång.
En ny utfart till E4 från Fredriksvägen kommer att byggas söder om
bostadsområdet med en ny vägdel som kommer att bli kommunal. Detta gör
att väg 726 blir isolerad mellan två kommunala vägar. Ur drift och skötsel
perspektiv förefaller det naturligt att denna del införlivas med den
kommunala delen av Fredriksvägen.

Väg 726 del av
Fredriksvägen (röd). Kommunala gator (grön).

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2015-08-13.
______
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§ 183

Dnr 2015-000136 003

Förslag till gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och nämnder i Härnösands kommun
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att översända samhällsnämndens remissvar gällande
gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder
i Härnösands kommun till kommunstyrelsen.
Yttrande
Samhällsnämnden lämnar följande yttrande efter förslag från Ingemar
Wiklander (KD) avseende § 24 protokollsanteckning i förslag till gemensamt
reglemente.
”Det saknas bestämmelser i kommunallagen om yttranden till protokollet, så
kallad protokollsanteckning. Enligt lagtolkningen är det i första hand
ordföranden som avgör om en anteckning ska tillåtas. Skulle ordförandens
bedömning ifrågasättas bör nämnden avgöra frågan genom normalt
beslutsförfarande där proposition ställs på yrkandet om att föra ett yttrande
till protokollet. Ordföranden och nämnden har därmed rätt att först ta del av
anteckningens lydelse för att kunna avgöra om den ska tillåtas eller ej. Detta
för att undvika anteckningar med olämpligt innehåll.”
Bakgrund
Enligt 6 kapitel 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige utfärda
reglementen med närmare föreskrifter om nämndens verksamhet och
arbetsformer. Härnösands kommun har, liksom de flesta kommuner i
Sverige, reglementen som bygger på ett förslag från dåvarande Svenska
Kommunförbundet, även om omarbetningar har skett under årens lopp.
Under 2014 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram ett nytt
underlag som kan användas för lokala bedömningar av reglementen för
styrelser oh nämnder.
Härnösands kommun har idag ett reglemente per nämnd där samtliga ät
indelade i två delar. En behandlar ansvar och uppgifter och den andra delen
beskriver arbetsformer.
§ 183, forts.
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På uppdrag av kommunstyrelsen har kommunstyrelseförvaltningen sökt att
förenkla dagens reglementen för att göra det mer överblickbart i ett samlat
reglemente där de första kapitlen innehåller kommunstyrelsens och samtliga
nämnders specifika uppgifter och ansvarsområden. I remissförslaget finns
inga föreslagna förändringar gällande samhällsnämndens ansvarsområden.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Sofia Pettersson tf. förvaltningschef vid
sammanträde 2015-08-27. Tjänsteskrivelse 2015-08-20. Remissförslag –
Gemensamt reglemente för kommunstyrelse nämnder i Härnösands
kommun.
______
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§ 184

Dnr 3445-1

Delegationsbeslut till granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Nämnden har valt ut två delegationsbeslut till granskning.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut till granskning är:
Ön 2:58, tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område. Muntlig
föredragning av Linda Fransson, miljöhandläggare vid sammanträde
2015-08-27.
Yttrande angående ansökan om tillstånd enligt ordningslagen rörande
penninginsamling med insamlingsbössa. Muntlig föredragning av Linda
Stiernberg, teknisk handläggare vid sammanträde 2015-08-27.
______
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§ 185

Dnr 2015-000166-052

Genomlysning entreprenad
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen genomföra en genomlysning av upphandlad
teknikentreprenad.
Bakgrund
Kommunallagen anger sedan januari 2015 att kommunerna ska bli tydligare
gällande mål och riktlinjer för privata utförare som driver verksamhet på
uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och
insynen ska bli bättre.
För att säkerställa att Härnösands kommuns upphandlade entreprenar drivs
på korrekt sätt utifrån upprättat avtal och ställda krav vill vi att
genomförandet av entreprenaden genomlyses. För att få en objektiv
bedömning av hur arbetet drivs bör genomlysningen genomföras av extern
part varför samhällsnämndens presidium söker stöd för detta hos
kommunstyrelsen för genomförande. En genomlysning av detta slag blir en
viktig kunskapsinhämtning inför kommande entreprenadupphandlingar.
Beslutsunderlag
Skrivelse från samhällsnämndens presidium 2015-08-27.
______
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§ 186

Dnr 3177-0

Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Ordförande rapporterar om:
Kollektivtrafikmyndighetens Busskortsutredning
Deltagande vid Reumatikerförbundets 70 års jubileum - Tillgänglighet i
samhällsplanering
Seminarium Förnybara drivmedel
Strandskyddsdelegationen - Länsstyrelsen
Bygg och Miljö presidium
Målarbete Information 11/9
Politikerutbildning 17/9
Avgiftsfri Kollektivtrafik Avesta
Briggen Tre Kronor
Åtgärdsvalstudie E4
Smyginvigning Härnösand Hästsport Arena
Invigning Bondsjöanläggningen 12/9
______
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§ 187

Dnr 3177-1

Förvaltningschefen rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Förvaltningschefen rapporterar om:
Internkontroll
Delårsarbetet – prognos
Thomas Jenssen börjar 1 september
Tjänstekoncession simhallen
Investeringsbudget
VA-södra sundet
Samordning exploatering
Tillfälligt asylboende på gamla fängelset, t.o.m 2015-12-31- 191 platser
______
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§ 188

Dnr 3177-2

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
att lägga informationen till handlingarna
Övriga rapporter är:
Knapp-Britta Eriksson (MP)
Möte med boende i Utansjö
I måndags den 24/8 var Knapp Britta tillsammans med Fred Nilsson och
Amanda Lind i Utansjö. De mötte boende som oroar sig för Ragnsells
etablering i närheten av där det finns en historia av cesiumläckage ut i
badsjön och rekreationsområdet vid Skogssjön. SAM bör hålla koll på
Länsstyrelsens och Strålskyddsmyndighetens bedömningar i frågan och hålla
kontakt med de boende. Dessutom kom fråga om lekplats upp under mötet.
En skrivelse från boende skickades in under 2013 som inte fått någon
återkoppling. Detta aktualiserar lekpaltsutredningen som ska peka ut
lämpliga områden för lekplatser. Utansjö borde, enligt min åsikt prioriteras.
Även trafiksituationen vid Bruksvägen där många passerar till buss och
boende på andra sidan E4. (Trafikverkets väg)
Inspirationsdag om hållbarhet med klimatrådet
Fredag den 21/8 var Knapp Britta med Amanda och Dan Tjell från
förvaltningen i Sundsvall på inspirationsdag med Klimatrådet. Klimatrådet
är inrättat i Jönköpings län med syfte att arbeta med två områden. Dels att
minska länets klimatpåverkan och dels klimatanpassning. Inspiratör var
Ordförande i Klimatrådets beredning Andreas Olsson. Dagen gav många
idéer kring hur ett liknande arbete ska kunna etableras i Västernorrlands län
samt vilka befintliga nätverk som ska bära frågan.
Leif Jonsson (M)
NTF är för närvarande utan ordförande.
Handbollsgymnasiets samarbete med klubb i Spanien. Besök från klubbens
tjejlag.
Lillemor Andersson (C)
Funderingar runt invigning av Ridsportanläggningen
______
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§ 189

Dnr 3314-2

Delegationsbeslut enligt förteckning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2015-08-27.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

25(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-27
Samhällsnämnden

§ 190

Dnr 3177-5

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt
förteckning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Förteckning över delgivningar, protokoll och skrivelser.
1.Protokoll Byggmöte Svensk Markservice nr 10, 2015-06-10
2.Broschyr från Försvarsmakten - hantering av riksintressen för
totalförsvarets militära del 2015
3.Tertialrapport 1 – Kollektivtrafikmyndigheten
4.Beslut Länsstyrelsen 2015-07-31 - Länsstyrelsen avslår överklagande
angående delegationsbeslut klagomål buller från trafik på Ådalsbanan vid
fastigheten Svedje 1:4.
5.Beslut Länsstyrelsen 2015-07-16 upphäver det överklagade beslutet
angående strandskyddsdispens Häggdångers By 5:3 och återförvisar ärendet
till samhällsnämnden för förnyad handläggning.
6.Beslut Länsstyrelsen 2015-07-24 upphäver det överklagade beslutet
angående strandsskyddsdispens Häggdångers By S 3. Ärendet visas åter till
nämnden för att vidta de åtgärder som behövs.
7. Ordförandebeslut - tillfällig stängning av Nybrogatan 150711-150712,
undantag från lokal trafikföreskrift i Nostalgidagar och Cruising 2015
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(27)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2015-08-27
Samhällsnämnden

§ 191

Dnr 3455-4

Informationer
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Sigge Tjernlund, Monica Flodin och Kalle Hultin från Revisionen
presenterar kommunrevisionens uppdrag och arbete. Revisionens uppdrag är
att granska verkställande och beredande organ, göra riskbedömningar och
följer alla nämnders verksamheter. Revisonen ska säkerställa att
kommunfullmäktiges mål efterlevs av nämnderna.
Håkan Lönnefors, fritidschef informerar nämnden om nuläge på
Kvarndammen och Kvarnen Västanå.
Lena Drejare, miljöhandläggare, Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef
och Mathias Rönnqvist, teknisk handläggare redogör för situationen i Farled
Nattviken.
Rapporter från investeringsprojekt:
Kaj Bryggaren strand - Johan Berg, teknisk handläggare
Sanering Lövudden - Birgitta Westerlind, bygg- och miljöchef, Hanna
Viklund, handläggare mark
Västra Kanalbron - Staffan Gilliusson, projektledare
Nämnden gör studiebesök på byggarbetsplasten vid Västra Kanalbron.
Projektledare Staffan Gilliusson informerar.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27(27)

