
 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(40) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-31 
 

 

  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 31 januari 2019 kl 08:15-16.00 
Ajournering: kl. 09.20-09.45, 12.00-13.00. 14.00-14.30                          Beslutsmöte kl. 14.30-16.00 

Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 
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Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Kent Steiner (SD) 
Per-Eric Norberg (C) 
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Anne-Cathrine Genberg (S) 
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ersättare 

Ersättare 

Önne Norberg (M) 
Rune Danielsson (S) 
Mårten  Holmström (L) 
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Övriga närvarande Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Norberg, nämndsekreterare, Christina 
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kl.08.50-09.00, Ulf Andersson, trafik- och fritidschef kl. 08.50-09.20, 13,00-14.00, 
Ulrika Olsson, arbetsterapeut kl. 09.45-10.00, Alexandra Lagerlund, plan- och byggchef 
kl. 08.15-10.15, Monika Bertgren, planekolog kl.10.15-10.40, Ulf Rehnberg trafik- och 
infrastrukturplanerare kl. 13.00-14.00, Fredrik Palm, konsult kl.13.00-14.00, Jim 
Näslund, bygglovkordinator kl. 08.15-12.00 

Justerare  

Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningen fredag 1 februari kl. 07.30  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 7-34 
 Christina Norberg  

 Ordförande 

  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 

  

 Christian Wasell   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-01-31 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-04 Datum då anslaget tas ned 2019-02-25 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Christina Norberg  
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§ 7 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Christian Wasell till justerare.  

Protokollet justeras fredag 1 februari klockan 07.30. 

______  
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§ 8 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna dagordningen.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr går igenom dagordningen.  

______  
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§ 9 Dnr 39166  

Föregående protokoll 2019-01-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens protokoll från 2019-01-17.      

______  
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§ 10 Dnr 2018-000093 042 

Budgetuppföljning december 2018 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Den snörika vintern, 2017-2018, ger effekt på fritidsverksamhetens 

fastighetskostnader, främst för fritidsanläggningar. På Hästsportarenan har 

man drabbats av sjukdom bland hästarna vilket har lett till en tids stängning 

av arenan och verksamheten, från maj månad är verksamheten igång som 

vanligt.  

Subventionen av kollektivtrafiken är införd och har varit igång sedan juni 

2018. Resandestatistik visar på en resandeökning med totalt 26 % jämfört 

med samma period 2017. Resandeökning för tätortstrafik är 29 % och för 

landsbygdstrafik är ökningen 11 %.  

Samhällsnämnden har reviderat investeringsbudget 2018 och KF tog beslut i 

juni att utöka nämndens investeringsram med 12,9 mnkr. 

Det totala utfallet för samhällsnämnden på driften visar ett överskott på 6,3 

mnkr per sista december, föregående månad visade ett överskott på 11,3 

mnkr. Detta överskott beror främst på avskrivningar som har ett överskott 

mot budget på 1,7 mnkr samt att entreprenaden ger ett överskott på 2,2 mnkr 

och tillsammans ger det ett överskott på 3,9 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde       

______  
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§ 11 Dnr 2019-000002 2.4.1.4 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2018, 
samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsnämnden samt 

att översända verksamhetsberättelse och årsbokslut för samhällsnämnden till 

kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Samhällsnämndens verksamhetsberättelse för 2018 har upprättats i 

ledningssystemet Stratsys, enligt anvisningar från kommunstyrelse- 

förvaltningens ekonomiavdelning. I verksamhetsberättelsen presenteras 

verksamheten, viktiga händelser under året samt framtidshändelser. Avsnittet 

mål och indikatorer presenterar årets utfall på de indikatorer som rör 

förvaltningen. Ekonomiavsnittet analyserar det ekonomiska utfallet på drift 

och investering. Bilagan utgör samhällsförvaltningens förslag till 

kommunstyrelseförvaltningens upprättande av årsredovisningen till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller och Thomas Jensen, 

förvaltningschef vid sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2019-01-19.     

______  
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§ 12 Dnr 2019-000001 1.2.3.2 

Återrapportering resultat internkontroll 2018 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta redovisning av internkontroll 2018, samt 

att redovisade kontroller överlämnas till kommunstyrelsen och revisionen 

för kännedom.  

Bakgrund 

Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunens verksamheter 

bedrivs effektivt och styr mot de mål som kommunfullmäktige beslutat samt 

att regler och lagar följs. För varje verksamhetsår väljs ett antal 

förvaltningsspecifika interna kontroller. En god internkontroll är en 

förutsättning för att bedriva en effektiv och säker verksamhet, och hantera de 

risker som kan förhindra detta.  

Inom Härnösands kommun är internkontrollarbetet processtyrt, vilket 

innebär att vi vill titta på helheten istället för enskilda moment. Ett exempel 

är att inte bara kontrollera hur många gånger något blivit fel, utan förstå var 

och varför felet uppstod och hur kan vi förhindra att det händer igen. 

Internkontroll omfattar både ekonomiska risker och verksamhetsrisker. 

I Internkontroll 2018 har förvaltningen sett över rutiner för 

faktureringsprocessen, processen för bygglovsansökan har granskats. 

Återrapportering av resultatet sker senast i samband med uppföljning av 

bokslut 2018. 

Riskanalysen har fokuserat på bygglovshanteringen där fakturering sker från 

systemet EDP Vision. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde 

2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-28.     

______  
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§ 13 Dnr 2019-000003 3.6.2 

Remiss Biblioteksplan 2019 -2022 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta remissvaret som sitt eget, samt 

att översända ärendet till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Folkbiblioteken och skolbiblioteken i landets kommuner är reglerade av 

Bibliotekslagen (2013:801). Enligt Bibliotekslagen ska kommuner anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen 

är ett särskilt styrdokument som ska gälla för den samlade 

biblioteksverksamheten i kommunen.  

Den nuvarande biblioteksplanen för Härnösands kommun Mötesplats 

Bibliotek 2015-2017 är nu helt omarbetad till liggande förslag.  

Samhällsförvaltningen har inga synpunkter på remiss Biblioteksplan 2019-

2022.    

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2019-2022.  

______  
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§ 14 Dnr 2019-000005 1.1.4.0 

Redovisning synpunktshantering, Infracontrol 2018 
samhällsförvaltningen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Under 2018 har det inkommit 269 synpunkter till samhällförvaltningen, 

fördelning på verksamheter enligt följande: 

Teknik 195 

Fritidsanläggningar 24 

Kollektivtrafik/färdtjänst 16 

Plan och bygg 6 

Miljö 19 

Simhallen 2 

Övergripande/övriga frågor 6 

Ungdomsverksamheten 1 

Respektive verksamhets/enhetschef ansvarar för att fördela synpunkterna 

och följa upp att de besvaras. För närvarande finns 27 öppna synpunkter på 

förvaltningen. 

I samband med att kommunen lanserade en ny hemsida i december 2018 

blev det lättare för allmänheten att hitta till funktionen synpunkter. 

De synpunkter som avser frågor gällande kommunens bolag skickar 

servicecenter vidare till respektive instans.                

Beslutsunderlag 

Muntlig fördragning av Christina Norberg, nämndsekreterare vid 

sammanträde 2019-01-31.Samhällsförvaltningens  

tjänsteskrivelse 2019-01-09.                

______  
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§ 15 Dnr 2018-000174 536 

Informationsärende - Presentation av linjenätsanalysen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Kollektivtrafiken i Härnösands tätort har i denna linjenätsutredningen 

analyserats och bearbetats för att skapa ett framtida effektivt linjenät. Målet 

med utredningen har varit att utreda effektiviteten av dagens linjenät och 

komma med åtgärdsförslag, analysera stadens hållplatser, beskriva 

samhällsnyttan med en effektiv kollektivtrafik, hantera busstrafiken på 

Nybrogatan samt föreslå ett nytt linjenät med sikte på ett ökat resande. 

Denna utmaning har lösts med hjälp av att:  

• Ett förändrat linjenät med fokus på enkelhet.  

• Ett knutpunktsupplägg skapats med byten vid fasta klockslag, vilket 

möjliggör resande i hela nätet med maximalt ett byte.  

• Går från 4 till 3 huvudlinjer.  

• Utbudet ökat på samtliga linjer  

• En hållplatsgallring genomförts för att effektivisera linjenätet  

 

Den potentiella resandeförändringen har beräknats med hjälp av kunskapen 

om hur dagens marknadsandel ser ut.     

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning Fredrik Palm från Ramböll vid sammanträde  

2019-01-31.      

______  
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§ 16 Dnr 2018-000202 014 

Långtidsplan 2020-2022 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta förslaget till remissvar som sitt eget, samt  

att föreslå kommunstyrelsen föreslå Kollektivtrafikmyndigheten att 

återkomma med ny remissutgåva efter väsentliga förändringar i enlighet med  

remissvaret. 

Bakgrund 

Den 19 december 2018 skickade Kommunalförbundet Kollektivtrafik-

myndigheten i Västernorrlands län ett utkast till långtidsplan till kommunal-

förbundets medlemmar för synpunkter. Kommunalförbundet önskar att varje 

medlem skickar in synpunkter senast den 15 februari 2019.    

•  Härnösands kommun vill betona vikten av att kommunen inte kan ta 

ställning till remissvaret i sin helhet om inte ekonomin under pkt 4.3 och pkt 

4.5 redovisas med ett medlemsbidrag som motsvarar förväntade 

nettokostnader för kommunen.  

• Långtidsplanen kompletteras med beräkningar för hur den subventionerade 

trafiken i Härnösand påverkar nettokostnaden.  

• Kollektivtrafikmyndigheten, KTM, redovisar en plan för hur produkten 

Bussgods skall utvecklas under planperioden.         

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2019-01-30. 

______  
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§ 17 Dnr 2018-000176 829 

Medborgarförslag - Naturträning i Viksjö 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget. 

Yrkande 

Per-Eric Norberg (C) yrkar bifall till medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag att avslå medborgarförslaget samt Per-Eric Norberg (C) 

yrkande om bifall. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag. 

Reservation 

Per-Eric Norberg (C) reserverar sig mot avslagsbeslutet till förmån för eget 

yrkande. Centerpartiet anser att det är väsentligt att kommunen även 

investerar och satsar på trivselåtgärder även utanför tätorten i ytterområdena 

av kommunen. Detta är väsentligt för landsbygdsutvecklingen. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-10-04. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska köpa in och bekosta 

träningsredskap 3-5 stycken bredvid boulebanan för träning utomhus vid 

Folkets Hus i Viksjö. Det skulle göra det möjligt att yngre och äldre som går 

förbi tar sig en spontan träningsrunda.   

Härnösands kommun har fram till idag byggt 2 utegym, ett litet mindre vid 

Bondsjöhöjdens IP och ett litet större vid Högslätten Sportcentrum. Det vi 

märkt och som är en tydlig erfarenhet hittills är att det måste vara ganska 

omfattande byggnationer med tillhörande utrustning för att gemene man ska 
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välja att träna där. Vår bedömning är att för små gym inte skapar tillräcklig 

attraktionskraft och därför kan risken vara att det inte heller nyttjas i den 

omfattning små man hoppats.                                                                          

Utegymmet på Bondsjöhöjdens IP är i minsta laget för att vara en attraktiv 

träningsyta och för att anlägga ett utegym som unga både och gamla väljer 

som träningsalternativ behövs mellan ca 750 tkr-1.000 tkr miljon i 

investeringsmedel.                                                                                                    

I dagsläget finns inte det utrymmet i vår investeringsbudget, då vi idag valt 

att fokusera på att utveckla spontanidrottsplatser där många barn och 

ungdomar kan vistas för att bedriva fysiska aktiviteter.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Sandra Sjölander, fritidshandläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse.     

______  
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§ 18 Dnr 2018-000074 332 

Medborgarförslaget Lekpark på Hemsön  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget samt  

att uppdra till förvaltningschefen att se över möjligheten att komplettera 

Hemsön för spontanaktivitet inom befintlig budget och återkomma till 

nämnden i mars med ett förslag.  

Yrkande 

Per-Eric Norberg yrkar på bifall till medborgarförslaget i första hand och 

andra hand bifall till andra attsatsen enligt förslag. Det är av väsentlig 

betydelse för landsbygdsutvecklingen att även investeringar i trivselfrågor 

sker utanför tätorten. 

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande frågar om nämnden först kan besluta om 

attsats ett, att avslå medborgarförslaget sedan om attsats två. 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut i 

attsats ett, liggande förslag att avslå medborgarförslaget samt Per-Eric 

Norberg (C) yrkande om bifall. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag i attsats ett. 

Ordförande frågar sedan om nämnden kan gå till beslut i attsats två. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag i attsats 

två. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag i attsats två. 
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Bakgrund 

I ett medborgarförslag som inkom till kommunen 2018-02-19, önskar 

förslagsställaren att kommunen bygger en enklare lekplats på Hemsön med 

gunga och rutschkana. Det är dock lite oklart var förslagsställaren tänkt att 

denna lekplats borde uppföras, i byn eller vid något av 

sommarstugeområdena. 

För närvarande äger kommunen inte någon mark på Hemsön, vilket innebär 

att kommunen skulle behöva arrendera mark för att bygga en lekplats. Det 

finns också väldigt få bofasta barn här, och oberoende var på ön man gör en 

sökning finns det bara enstaka barn och de bor långt ifrån varandra.  

Det bör inte vara allt för långt till en lekplats för att barn på ett bra och enkelt 

sätt ska ta sig till platsen. I de centrala delarna av Härnösand räknar man på 

en radie av ca 500 m som rimligt avstånd till närmsta lekplats. Även om vi 

här skulle räkna på ett avstånd av 2 km, så är ändå underlaget av antal barn 

för litet för att göra en satsning här. 

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Mona Lidén, Teknisk handläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2019-01-09.     

______  
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§ 19 Dnr 2018-000075 480 

Medborgarförslag - Hundrastpark 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget.  

 

Bakgrund 

I ett medborgarförslag som inkom 2018-04-04, önskar förslagsställaren att 

kommunen bygger en eller flera rastparker för hundar i centrala Härnösand. 

Detta för att på ett säkert sätt kunna släppa sin hund samt skapa en 

mötesplats för både hundar och hundägare. Även de som har lite svårt att gå 

längre sträckor skulle då på ett enkelt sätt kunna rasta och motionera sina 

hundar. Lämpliga platser föreslås vara vid simhallen, E4 södra infarten eller 

vid kustbevakningen. 

Under 2012-2015 har det inkommit ett antal liknande medborgarförslag med 

önskan att Härnösands kommun ska skapa en hundrastgård i centrala 

Härnösand. Samhällsnämnden har under den perioden beslutat att avslå alla 

liknande medborgarförslag. 

Kommunen har i dagsläget ingen mark i centrala Härnösand som anses vara 

lämplig för en hundrastgård. I kommunen finns däremot många fina 

naturområden inom kort gångavstånd från de flesta av våra bostadsområden 

som lämpar sig mycket bra för att rasta hundar.  

För att skapa en hundrastgård behöver man göra en mängd åtgärder som att 

bygga stängsel, iordningställa hårdgjorda ytor, lägga dränering, göra en 

parkering och en trevlig bra miljö i själva rastgården. Sedan tillkommer den 

dagliga driften samt underhåll av anläggningen.  

Det saknas i dagsläget utrymme i budget 2019 för att både bygga och sedan 

driva en sådan anläggning.  

 

Brukshundsklubben skickade in en skrivelse 2014-02-06 med önskemål om 

att få utöka det nuvarande arrendeområdet intill brukshundsklubben i 

Gånsvik för att anlägga en inhägnad hundrastgård. Arrendet är nu utökat och 
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dessutom har Brukshundsklubben beviljats 40 000 kr från HEMABs 

vindkraftspengar för en inhägnad hundrastgård. 

Tanken med denna rastgård är att den ska vara tillgänglig för alla hundägare. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Mona Lidén, Teknisk handläggare vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

2019-01-09      

______  
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§ 20 Dnr 2018-001948 400 

Servicegarantier för samhällsförvaltningen  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anta föreslagna revideringar i servicegarantierna i enlighet med PM 

”Servicegarantier för samhällsförvaltningen”.  

Bakgrund 

Samhällsförvaltningen har tillsammans med Tillväxtenheten arbetat för att ta 

fram servicegarantier gentemot våra företagare och privatpersoner.  

Genom servicegarantierna lovar vi som kommun bland annat att företagare 

ska erbjudas en koordinator som samordnar ärendet mellan berörda 

förvaltningar om det behövs (Enkla vägen för företag).  

I juni antog samhällsnämnden fyra servicegarantier för 

samhällsförvaltningen. Denna revidering av dessa servicegarantier avser 

bygglovsområdet. Servicegarantierna måste ändras på grund av förändrad 

lagstiftning inom plan- och byggområdet som träder i kraft den 1 januari 

20109.  

För bygglovsområdet utökas servicegarantierna från två till fyra. De fyra 

servicegarantierna kommer vara;  

• Förhandsbesked gällande bygglov 

• Bygglov för områden utanför detaljplan 

• Bygglov inom område med detaljplan 

• Anmälan av ärenden inom plan- och bygglagen och plan- och 

byggförordningen.  

För att en servicegaranti ska kunna hållas är det viktigt att kunden vet vilket 

ansvar denne har att lämna in korrekta uppgifter. Detta kommer att framgå 

av servicegarantin.  

Men vad händer om inte förvaltningen håller vad vi lovar? Nedan förslås att 

avgiften för kunden ska reduceras med ett visst belopp om inte förvaltningen 

kan hålla det som lovats i servicegarantin. Det belopp som avgiften ska 
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reduceras med är från och med 1 januari 2019 lagstadgat till en femtedel av 

kostnaden för varje påbörjad vecka som överskrider handläggningstiden.  

• Förhandsbesked gällande bygglov 

Om kunden inte erhåller bygglov inom10 veckor från det att ärendet är 

komplett kommer avgiften att reduceras med en femtedel för varje vecka 

som handläggningstiden överskrids. Detta innebär att bygglovet blir 

avgiftsfritt efter den 15 handläggningsveckan.  

• Bygglov för områden utanför detaljplan 

Om kunden inte erhåller bygglov inom10 veckor från det att ärendet är 

komplett kommer avgiften att reduceras med en femtedel för varje vecka 

som handläggningstiden överskrids. Detta innebär att bygglovet blir 

avgiftsfritt efter den 15 handläggningsveckan.  

• Bygglov inom område med detaljplan 

Om kunden inte erhåller bygglov inom10 veckor från det att ärendet är 

komplett kommer avgiften att reduceras med en femtedel för varje vecka 

som handläggningstiden överskrids. Detta innebär att bygglovet blir 

avgiftsfritt efter den 15 handläggningsveckan.  

• Anmälan av ärenden inom plan- och bygglagen 

Om kunden inte har erhållit ett beslut i ett anmälningsärende inom fyra 

veckor från att ärendet är komplett reduceras avgiften med en femtedel för 

varje vecka som handläggningstiden överskrids. Detta innebär att anmälan 

blir avgiftsfritt efter den nionde handläggningsveckan. 

Samhällsförvaltningen tror att konsekvenserna av att införa den föreslagna 

avgiftsreduceringen inte kommer att påverka förvaltningens budget i någon 

större utsträckning. Redan idag hanterar vi majoriteten av våra ärenden inom 

de föreslagna tiderna.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Alexandra Lagerlund, plan- och byggchef vid 

sammanträde 2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivesle  

2018-12-18.      

______  
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§ 21 Dnr 2018-002827 274 

Bostadsanpassningsbidrag Lövkojan 18 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att bevilja bidrag för: 

- utvändig ramp och vilplan vid entré, beviljat bidragsbelopp 70 tkr. 

inkl. moms. bidragsbeloppet är en beräkning och kan komma att 

ändras när den faktiska kostnaden är känd.  

att avslå bidrag för: 

-          hiss till källarvåning, 

-          nytt hygienrum i källarvåning i anslutning till sovrum, 

-          avställningsyta för hjälpmedel i anslutning till entré.  

Bakgrund 

Ansökan gäller bostadsanpassningsbidrag vid byte av bostad med känd 

funktionsnedsättning. Bidrag söks för: 

•Ramp in i huset 

•Hiss ner till sovrum och övriga sällskapsytrymmen i källarvåningen 

•Hygienutrymme i anslutning till befintligt sovrum och befintlig tvättstuga i 

källarvåningen 

•Avställningsyta för hjälpmedel i anslutning till entré 

Sökanden är ett barn på 6 år med en bestående funktionsnedsättning och ett 

omfattande omvårdnadsbehov. 

Barnets behov var vid tiden för bytet av bostad känt för familjen och valet av 

ny bostad är ett enplanshus med källarvåning. Huset byggdes 1969, har två 

entréer, båda med nivåskillnader på ett par trappsteg. Huset har sju rum och 

kök samt två hygienrum på entréplanet. Källarvåningen består av 

förrådsutrymmen, tvättstuga, torkrum, pannrum, klädkammare, gillestuga 

och två sovrum, totalt 206 + 206 kvm. 

Familjen har på grund av fuktskada rivit ut den del i källaren där det tidigare 

funnits pentry, duschplats, allrum och ett av sovrummen.  
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Förutom fuktskadan i källarvåningen har en vattenskada upptäckts i ett av 

hygienrummen på entréplanet. Vid platsbesök är det ena hygienrummet 

utrivet, det andra hygienrummet är också i behov av renovering enligt den 

information vi fick vid besöket.  

Sökanden är beviljad personlig assistans dygnet runt för hjälp i alla sina 

vardagliga situationer. Hen behöver även hjälpmedel för olika typer av 

förflyttningar i form av sulky, lyftar och hjälpmedel för att sitta och stå samt 

för att sköta sin personliga hygien. I intyget beskrivs hjälpmedel som hen 

eventuellt kommer att vara i behov av i framtiden, men som inte är 

förskrivna i dag däribland taklyftar och en elektrisk rullstol. 

Hen är överkänslig för ljud, ljus, liv och rörelse i omgivningen. Hen har 

också svårt med temperaturreglering något som hens assistenser bevakar 

dygnet runt. En jämn sval temperatur är enligt intyget något att eftersträva 

för att hen ska må så bra som möjligt. Enligt föräldrarna är det ca 20 grader 

som gäller för att sökanden ska må bra.  

Tillämpliga bestämmelser 

9 § lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag. Vid byte av bostad lämnas 

inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya 

bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra 

nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med 

hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Vidare framgår det av 8 § samma lag att bostadsanpassningsbidrag lämnas 

inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av följande orsaker: 

   1. byggnadstekniska brister,  

   2. eftersatt underhåll, 

   3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner,    

eller  

   4. avvikelser från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 

Av 5§ framgår att bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och 

komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.  

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara 

ändamålsenlig för sökanden.  

I kravet på att åtgärden ska vara nödvändig ligger, enligt propositionen 

(Proposition 2017/18:80 sid. 69.) till lagen, att om behovet kan tillgodoses 

genom olika typer av anpassningar så ska det billigaste och minst omfattande 

alternativet väljas.  
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Beslutsunderlag/Bedömning 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast till åtgärder som är nödvändiga för 

att bostaden ska anses som ändamålenlig för den som har en 

funktionsnedsättning. Det ska finnas en klar koppling mellan 

funktionsnedsättningen och de åtgärder som bidrag söks för. Enligt 

propositionen till lagen menas med ändamålsenlig bostad att en person med 

funktionsnedsättning ska kunna tillgodose sina vardagliga och 

grundläggande behov. Till exempel sköta sin personliga hygien, sova, äta 

mat och umgås. Att kunna förflytta sig inom bostaden samt in och ut ur 

bostaden ingår också i dessa behov. 

När en sökande byter bostad med en känd funktionsnedsättning ska särskilda 

villkor uppfyllas, förutom lagens övriga krav, för att bidrag ska kunna 

beviljas. I den nya bostaden får det inte finnas brister i fråga om storlek, 

planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader.  

Bidrag lämnas inte heller för åtgärder som behöver utföras på grund av 

eftersatt underhåll. 

Den aktuella bostaden kan inte anses som uppenbart olämplig då alla 

grundläggande boendefunktioner finns på entréplanet.  Det är valet och 

placering av barnets sovrum och ansökan om ett hygienrum i källarvåningen 

som anses som uppenbart olämpligt då det krävs en hiss för att 

tillgängliggöra dessa bostadsfunktioner. 

Bedömningen är att sökandens behov av viss avskildhet i sovrum och närhet 

till hygienrum kan lösas på boendeplanet genom omdisponering av 

sovrummen så att hen får tillgång till det sovrum som ligger längst ut i 

bostaden och har en nära anslutning till ett av de två hygienrummen som 

finns. När det gäller ljudkänsligheten finns flera alternativa lösningar i ett så 

stort hus som detta. 

Hens behov av mörkläggning i sovrum kan lösas med hjälp av 

mörkläggningsgardin. Det framgår inte i något av intygen vilken 

rumstemperatur som ska uppnås utan bara en jämn sval temperatur där hen 

vistas. Vid besök på plats framkom att ca 20 grader är den temperatur som 

ska eftersträvas. Reglering av rumstemperatur i sovrummet kan lösas med 

hjälp av portabel klimatanläggning. Mörkläggningsgardin och portabel 

klimatanläggning betraktas som lösa inventarier, något som 

bostadanpassningsbidraget inte täcker. 

I dagsläget finns inget fungerande hygienrum på entréplanet då det ena är 

under uppbyggnad efter vattenskada och det andra i behov av renovering. 

Båda hygienrummen behöver åtgärdas av andra orsaker än sökandens 

funktionsnedsättning. Vid uppbyggnad och renovering av hygienrum ska 

dagens krav på tillgänglighet och familjens behov beaktas och de kommer då 

att fungera för sökanden och hens behov. 
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En del av ansökan gäller avställningsyta för hjälpmedel i anslutning till 

entré. Bedömning görs att det finns utrymme i husets entréer för avställning 

av de i dagsläget förskrivna hjälpmedel som används vid förflyttning in och 

ut ur bostaden. 

Upplysning 

Intygsskrivaren påtalar ett större behov av anpassning än det sökanden har 

ansökt om. Vid handläggning av en bostadanpassningsansökning är det de 

åtgärder som sökanden har ansökt om som behandlas i ärendet. 

Sammanfattning 

Ansökan gäller bostadsanpassningsbidrag för byte av bostad. Den en aktuella 

bostaden kan inte anses som uppenbart olämplig då alla grundläggande 

boendefunktioner finns på entréplanet, utan det är valet av placering av 

barnets sovrum och ansökan om ett hygienrum i källarvåningen som anses 

som uppenbart olämpligt då det krävs en hiss för att tillgängliggöra  

bostadsfunktionerna. 

Samhällsförvaltningen anser att bidrag ska beviljas för anpassning av entré 

med ramp och vilplan samt att avslå övriga sökta åtgärder.  

Samhällsförvaltningen föreslår att bostaden anpassas på ett enklare sätt än 

med hiss, genom omdisponering av bostadens entréplan.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Ulrika Olsson handläggare vid sammanträde 2019-

01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22.      

______  
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§ 22 Dnr 2019-001014 3.2.2.0 

Årsplan för miljöavdelningen 2019 inklusive 
tillsynsplaner för miljö och hälsoskydd 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att fastställa årsplanen som tillsynsplan med behovsutredning enligt 

miljöbalken för år 2019,  

att fastställa årsplanen som verksamhetsplan med behovsutredning för 2019, 

samt  

att delge årsplanen och dess bilaga 1, Tillsynsprojektbehov inom 

miljöbalkens område 2019, till Länsstyrelsens miljöskyddsenhet.  

Bakgrund 

Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn inom områdena miljöskydd, 

hälsoskydd samt livsmedelssäkerhet. 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 för 2019 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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Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Helene Lager, miljöchef vid sammanträde  

2019-01-31. Samhälsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11, årsplan 

samt tillsynsprojektbehov.      

______  
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§ 23 Dnr 2019-001057 3.2.2.5 

Strandskyddsdispens Viksjön 3:13 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kapitel 18 § miljöbalken under 

förutsättning;  

att etableringsytan stängslas in mot ravinen för att skydda naturvärdena, 

att staketet placeras så att det finns möjlighet för allmänheten att gå mellan 

staketet och vegetationszonen, samt 

att tomtplatsen utgör 5000 m
2
.  

Bakgrund 

För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kapitel 18 § miljöbalken.  

I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som B, bebyggelse 

utanför tätort.  

Sökanden planerar att ta mark i anspråk för att skapa en etableringsyta på 

ungefär 5000 m2 under en begränsad tid på ungefär 3-4 år för 

uppbyggnaderna av vindkraften i närområdet. För att marken ska kunna 

användas för den tänkta åtgärden behöver marken grävas ur ungefär 40-50 

cm och fyllas med en bärighet för 200 Kn. 

På etableringsytan föreslår man att i ett första skede att placera ett antal 

baracker som kommer att fungera som kontor och service. Barackerna som 

man planerar att ställa upp kommer att ligga utanför strandskyddat område. I 

ett senare skede vill man stängsla in etableringsytan för att kunna tillfälligt 

förvara dyrbar utrustning inom området. 

Entreprenörer har varit i kontakt med sökanden för att hitta en bra 

etableringsyta. Ett flertal alternativa platser har studerats i Viksjö då man 

kommit fram till att den föreslagna ytan är den mest lämpade.  

I samråd med entreprenörer såg sökanden en möjlighet att knyta aktören 

under en tid till Viksjöbygden. Ett unikt tillfälle att gynna 

landsbygdsutvecklingen i Viksjö som inte bara gynnar Viksjö 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(40) 

Sammanträdesdatum 

2019-01-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

livsmedelsbutik och bensinstation, utan också andra entreprenörer och lokala 

hantverkare. 

Det aktuella området ingår i Mjällåns dalgång och är ett riksintresse för 

naturvård enligt länsstyrelsens GIS-underlag. Mjällåns dalgång innehåller 

”Höga naturvärden vad gäller: -åarnas värde som reproduktionsområde 

förhavsöring, -dalgångens landskapsformer med ett utpräglat nip- och 

ravinlandskap, som från geomorfologisk synpunkt betecknas som ett av de 

mest skyddsvärda i landet. ”Värdeomdömet kan här preciseras som 

”fullständig” representation i liten skala av de norrländska dalgångarnas 

formserier” – förekomsten av sällsynta och hotade växter, t ex sötgräs och 

glesgröe längs främst Mjällåns dalgång. –förekomst av hotade och sällsynta 

strandlevande insekter bl a Bleidius littoralis på sina enda lokaler i landet. – 

förekomst av flodnejonöga”  

För att skydda naturmark och ravinen ska etableringsytan stängslas in med 

staket t ex Gunnebo staket. Några detaljerade naturinventeringar har inte 

gjorts på platsen. Den översiktliga naturinventeringen gjordes i samband 

med platsbesöket den 10 januari och granskning av länsstyrelsens GIS-

underlag. Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och djurlivet inte 

väsentligen förändras av åtgärden under förutsättning att etableringsytan 

stängslas in med ett staket mot ravinen. 

För att inte försämra tillgängligheten för allmänheten ska staketet placeras så 

att allmänheten fortsättningsvis ska kunna vandra längs kanten av 

naturmarken. Det är viktigt att det finns en stig mellan staketet och 

vegetationszonen. Om ovanstående hänsyn tas bedömer 

samhällsförvaltningen att allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen inte 

kommer att försämras av åtgärden. 

Tomtplatsen utgör 5000 m2. 

Det särskilda skäl som åberopas är att åtgärden bidrar till utvecklingen av 

landsbygden. 

Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för 

rubricerad åtgärd.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde 

2019-01-31. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-21.     

______  
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§ 24 Dnr 2019-000007 1.1.3.0 

Val till samhällsnämndens budgetberedning inför 
budgetbeslut 2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att förutom nämndens presidium välja Anders Bergqvist (V) och Mårten 

Holmström (L) att ingå i samhällsnämndens budgetberedning inför 

budgetbeslut 2020.  

Bakgrund 

I ett förberedande arbete inför budgetbeslut 2020 behövs ett utökat 

presidium.  

______  
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§ 25 Dnr 2019-000014 3.3.6.1 

Inrättande av en politisk referensgrupp inför 
upphandling parkentreprenad 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att inrätta en politisk referensgrupp till upphandlingen av parkentreprenad, 

samt 

att förutom nämndens ordförande välja Anders Bergqvist (V) och Önne  

Norberg (M) att ingå i den politiska referensgruppen inför upphandlingen av 

parkentreprenad.     

Bakgrund 

Samhällsnämnden ansvarar för skötsel och utveckling av allmän platsmark, 

samt park och grönområden inklusive skötsel och utveckling av odlingslotter 

i Härnösands kommun. Samhällsnämnden står nu inför att starta en 

upphandling av utförare av parkskötsel. För att nämnden ska kunna följa det 

arbetet och under tiden föra fram politikens synpunkter behöver en politisk 

referensgrupp inrättas.  

Beslutsunderlag 

 Ordförandens skrivelse 2019-01-23.     

______  
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§ 26 Dnr 2019-000008 1.1.3.0 

Nomineringar till styrelsen för NTF Västernorrland 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att nominera Linda Saltin (S)  till  styrelsen för Västernorrlands läns 

Trafiksäkerhetsförbund för verksamhetsåret 2019.  

Bakgrund 

NTF i Västernorrland har i skrivelse från 2019-01-10 uttryckt önskemål om 

nomineringar från medlemsorganisationerna till NTF:s styrelse för 2019. 

Efter kontakt med kommunstyrelsens ordförande har samhällsnämnden fått i 

uppdrag att nominera Härnösands kommuns representanter till NTF:s 

styrelse. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från NTF  2019-01-10.    

______  
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§ 27 Dnr 39239  

Delegationsbeslut till granskning 2019-01-31 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

SAM-2018-2649 Torrom 6:23 Förbud att släppa ut avloppsvatten från 

enskild avloppsanläggning och SAM-2018-1869 Vattnet 1,1 Fastställande av 

faroanalyser för dricksvattenverk. Muntlig föredragning av Camilla Löfnäs, 

miljöhandläggare vid sammanträde 2019-01-31. 

SAM-2018-2118 Startbesked uppföra vindkraftverk Fröland 2:1 Muntlig 

föredragning av Thomas Lindström, bygglovhandläggare vid sammanträde 

2019-01-31.  

______  
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§ 28 Dnr 32957  

Inga tillkommande ärenden 

______  
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§ 29 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ordförande rapporterar om                                         

 Träff med KTMs ordförande 

 Nybrogatan invånardialog 

 KF 

 ÖP-grupp 

                              

______  
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§ 30 Dnr 31771  

Förvaltningschefen rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen rapporterar om      

Nuvarande entreprenad 

Invånardialog Nybrogatan 

Budget 2020 april 

Reviderad budget 2019 

Arbetsmiljö                   

                     

______  
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§ 31 Dnr 31772  

Övriga rapporter 

Inga övriga rapporter 

______  
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§ 32 Dnr 39178  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-01-31 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-01-31.     

______  
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§ 33 Dnr 39188  

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt 
förteckning 2019-01-31 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna 

Beslutsunderlag 

Delgivningar, protokoll och skrivelser: 

KTM Förbundsdirektionens protokoll 2019-01-11 

Överklagan av samhällnämndens beslut § 233 181213 bygglov täckning av 

båtar del av Fastlandet 2,66 

SAM-2019-1012 Samhällsförvaltningens yttrande till Länsstyrelsen 

angående samhällsnämndens beslut § 233 2018-12-13 bygglov täckning av 

båtar del av Fastlandet 2:66 

Delegationsordning för samhällsnämnden 

______  
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§ 34 Dnr 39198  

Informationer 2019-01-31 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Informationerna är:  

Inventering enskilda avlopp - Monica Friman och Camilla Löfnäs, 

miljöhandläggare.  

______  

 


