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Sammanträdesdatum

2016-03-17
Samhällsnämnden
Plats och tid

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 17 mars 2016 kl 08:15-15.48
Ajournering:kl, 09.40-10.00, 11,55-13.00, 13.45-14.30 Beslutsmöte 14.30-15.48

Beslutande

Ledamöter

Sara Nylund (S), Ordförande
Knapp Britta Eriksson (MP), ej § 40, 1:e vice ordförande
Mårten Holmström (L), tjänstgörande ersättare
Per Sander (MP), ej § 40
Ingvar Wiklund (S), ej § 35
Roland Strömqvist (S)
Lillemor Andersson (C)
Leif Jonsson (M), ej § 48
Fekre Kamal (S), från kl. 08.30 §§ 33-53
Urban Bolander (V)
Tommy Wedin (S), tjänstgörande ersättare
Louise Solin (S), tjänstgörande ersättare §§ 35,40,54-57
Anne-Catherine Genberg (S), tjänstgörande ersättare § 40
Ingemar Wiklander (KD), tjänstgörande ersättare § 48
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Justerare

Thomas Jensen, förvaltningschef, Christina Viklund, controller, Christina Norberg,
nämndsekreterare, Staffan Gilliusson, projektledare kl 08.20-08.45, Birgitta Westerlind,
bygg o miljöchef kl. 08.20-12.00, Ulf Andersson, tf fritidschef och ,Emelie Isolehto Bejer,
fritidsstrateg kl. 09.05-09.30 Jonas Andersohn, tf simhallschef kl.08.20-09.40, Katja
Andersson, Camilla Löfnäs, miljöhandläggare, kl. 10.00-10.25, Johan Öberg,
samhällsplanerare kl. 10.25-10.40
Thomas Karlström, stadsarkitekt kl.10.40-11.05, Love Lidén, samhällsplanerare
kl.11.30-11.50, Monica Friman, miljöhandläggare kl. 11.05-11.30, Birgitta Persson,
bygglovhandläggare, kl. 10.55-11.05, Hans Hägglund, projektledare kl. 08.15-12.00
Lillemor Andersson

Justeringens plats och tid

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket,

Ingemar Wiklander (KD) §§ 33-47, 49-57
Louise Solin (S) §§ 33-39, 41-53
Anne-Catherine Genberg (S), §§ 33-39, 41-57
Stina Welander (MP)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Christina Norberg

Ordförande
Sara Nylund

Justerare

Lillemor Andersson

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

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-17

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-22

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Samhällförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Christina Norberg
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2016-04-13
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antagande ......................................................................................................... 21
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utställning.......................................................................................................... 23
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Delegationsbeslut till granskning 2016-03-17 .................................................... 31
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Eventuellt tillkommande ärenden ...................................................................... 32
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Ordförande rapporterar ..................................................................................... 33
§ 53

Dnr 31771
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§ 33

Dnr 30343

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att utse Lillemor Andersson till justerare.
Protokollet justeras måndag den 21 mars kl. 07.30.
______
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§ 34

Dnr 31757

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen.

Bakgrund
Ordförande Sara Nylund går igenom dagordningen.
______
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§ 35

Dnr 35353

Föregående protokoll 2016-02-11
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll från 2016-02-11 till handlingarna.
Beslutsunderlag
Samhällsnämndens protokoll från 2016-02-11.
______

Justerandes sign
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§ 36

Dnr 2016-000001 042

Budgetuppföljning januari och februari 2016
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Det totala utfallet per den sista februari visar på ett överskott på 2,8 mnkr.
Fritidsverksamheten visar ett överskott om 0,4 mnkr. På intäktssidan ligger
det något under budgeterad nivå då bidragen inte kommit upp till budget.
Kostnadsanalysen visar att lokalkostnaderna ligger under budget.
Personalkostnaderna totalt ligger något över budget. Det nya schemat på
Fritidsanläggningar (Högslätten samt hallpersonal) har inte utvärderats ännu
men har varit igång några månader. Personalkostnader ligger något under
budget för fritidsanläggningar medan simhallens personalkostnader ligger
över budget för perioden.
Bygg och miljöverksamheterna ger tillsammans ett överskott om 1,2 mnkr.
Personalkostnaderna ligger lägre än budget och det beror främst på vakanta
tjänster. Entreprenadens överskott har analyserats och utfallet ligger med ett
överskott om 0,8 mnkr
Trafik ligger i dagsläget med ett överskott om 0,3 mnkr. Överskottet ligger
främst på verksamheten för skolskjutsar där kostnader för persontransporter
är lägre än budget. Härnösand central ligger i nivå med budget på totalen.
Samhällsförvaltningens investeringsutgifter uppgår till 2,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde
2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelser 2016-03-01 och
2016-03-07.
______
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§ 37

Dnr 2016-000046 041

Budget 2017, information - återrapportering från
budgetkonferens
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Samhällsnämndens budgetberedning har kallats till en central
budgetkonferens för att gå igenom behov som finns på respektive nämnd.
Budget 2017 samhällsnämnden
Skattemedel 163,3 miljoner kr (samma 2016)
Löneökning 2,6 % ger 783 000 kr.
Hyreshöjning 0,1% ger 147 000 kr.
Ökningar som ska rymmas inom ram 930 000 kr.
Budgetökning på ca 3 milj från 2015.
Innan mötet hade samhällsnämndens budgetberedning en allmän genomgång
av budgetprocessen.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde
2016-03-17.
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-17
Samhällsnämnden

§ 38

Dnr 2016-000034 829

Förvärv av klubbstuga på Högslättens idrottsplats Härnösands Orienteringsklubb HOK
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att återremittera ärendet till samhällsförvaltningen för vidare utredning om
inomkommunala ägarförhållanden.
Yrkande
Leif Jonsson (M) yrkar på att återremittera ärendet för vidare utredning om
inomkommunala ägarförhållanden.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag att
förvärva Härnösands OK:s klubbstuga med tillhörande förrådsbyggnad för
en köpeskilling på högst 250.000 kr
samt yrkande från Leif Jonsson (M) om att återremittera ärendet
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt yrkande.
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt yrkandet om återremittering
av ärendet.
Bakgrund
Härnösands Orienteringsklubb (HOK) köpte 2013 Härnö IF:s klubbstuga på
Vårdkasen för att kunna utveckla sin verksamhet. Föreningen ser idag
området som lämpligt för sin verksamhet och har därför under sista året
planerat för en utbyggnad av stugan på Vårdkasen. Under hösten 2015
beviljades dessutom föreningen bidrag från Samhällsnämnden ( 2015-§ 199)
för att kunna fortsätta sin planering av en utbyggnad av den befintliga
klubbstugan på Vårdkasen. I samband med att man nu bygger ut klubbstugan
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§ 38, forts.
på Vårdkasen vill man från föreningen samtidigt avyttra sin nuvarande
klubbstuga på Högslätten. Samhällsförvaltningen har sedan i höstas titta på
möjliga lokaler för att kunna starta upp ett s.k. Sportotek. Behovet är stort
idag för att kommunen skall starta upp ett Sportotek som både kan nyttjas av
allmänheten, samtidigt som skolan har visat intresse för att nyttja dessa
tjänster. Därför har området runt Högslätten varit i fokus och förvaltningen
har därför under hösten 2015 tittat på alternativ för att kunna starta upp ett
Sportotek. Dels har befintliga utrymmen i Högslättens Sport-centrum
studerats och dels andra byggnader i närområdet. Men höstens studier visade
att den mest lämpliga byggnaden för att etablera ett Sportotek är att förvärva
HOK:s befintliga klubbstuga med tillhörande förrådsbyggnad. En byggnad
som erbjuder både bra förrådsutrymmen, samt möjligheter till bemannad
utlåning under vissa veckodagar på fastlagda tider. Samarbete och
samverkan kommer ske med både arbetslivsförvaltningen och skolan.
Förvärvet att klubbstugan finansieras genom att medel tas ur investeringsbudgeten för 2016 för allmänna fritidsinvesteringar.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Ulf Andersson, tillförordnad fritidschef och Emelie
Isolehto Bejer vid sammanträde 2016-03-17. Samhällsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-03-01.
______
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§ 39

Dnr 2016-0001039 420

Rö 3:1 Föreläggande att vidta undersökningar gällande
eventuella föroreningar av Rö vattentäkt
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämndens beslutar
att återremittera ärendet till samhällsförvaltningen för vidare utredning om
bland annat graden av förorening.
Yrkande
Ordförande föreslår att ärendet återremitteras för utredning om graden av
förorening.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger ett förslag till beslut och frågar om
nämnden avser att besluta enligt ordförandens förslag.
Ordförande finner att nämnden beslutat enligt ordförandens förslag.
Bakgrund
Samhällsförvaltningen fick den 12 februari 2014 samtal om att en arbetarbod
på fastighet Rö 3:1, tillhörande Holmstrands Skogstjänst AB, brunnit ner.
Arbetarboden innehöll bl.a. en dieseltank och dieselslangen brast i samband
med branden vilket orsakade dieselläckage. Räddningstjänsten var på plats
för att släcka branden och brandskum, Moussol-APS F-10, användes.
Samhällsförvaltningen bedömer att räddningstjänsten i samband med
släckningen av branden av den arbetsbod som innehöll diseltank och
diselslang, tillhörande Holmstrands Skogstjänst AB, använt släckskum som
kan orsaka föroreningsskador i Rö vattentäkt.
Ansvaret för miljöbalkens efterlevnad ligger på verksamhetsutövaren.
Samhällsnämnden bedömde vid sitt föreläggande den 17 oktober 2014 att
Holmstrands Skogstjänst AB var ansvarig för eventuell förorening av
släckskum i samband med HKÅs räddningsinsats. Mark- och
miljödomstolen skriver i sin dom den 3 december 2015 i överklagan att
”Miljöbalken innehåller en definition av begreppet miljöfarlig verksamhet
men inte verksamhetsutövarbegreppet. Det har lämnats till
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§ 39, forts.
rättspraxis att lösa denna fråga.” Mark- och miljödomstolen skriver vidare
”att de finner ingen anledning att utreda vem som är verksamhetsutövare
avseende arbetarboden, eftersom föroreningen från arbetarboden handlar om
dieselföroreningar till följd av dieselläckage, och inte föroreningar av
perflourerade ämnen som nu är aktuella.”
Hemab har ett fastställt provtagningsprogram för vattentäkten i Rö. Utifrån
det som inträffat har en utökad provtagning blivit aktuell. Det är förstås av
vikt att provtagningen av dricksvattnet fortsätter. Hemab ansvarar för att
denna provtagning genomförs.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Monica Friman, miljöhandläggare vid sammanträde
2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-20.
______
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§ 40

Dnr 2016-001013 460

Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet
2016
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att fastställa föreslagen verksamhetsplan för den offentliga
livsmedelskontrollen år 2016.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Per Sander (MP) och Knapp Britt Eriksson (MP) i
handläggningen av detta ärende.

Bakgrund
Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av ett antal EG-förordningar samt
livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Till dessa hör även ett stort
antal föreskrifter och vägledningar meddelade av Livsmedelsverket.
Enligt artikel 41-42 i förordning (EG) 882/2004 ska myndigheter som
ansvarar för genomförande av offentlig kontroll av livsmedel upprätta en
kontrollplan. Denna ska omfatta de arbetsuppgifter som lagstiftningen
kräver. Bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt
eventuella prioriteringar. Kontrollplanen för år 2015-2017 antogs 2015-0326, se dnr: 2015-1068-460. Kontrollplanen löper under en tre års period för
att kunna leverera en genomsnittlig kontrolltid per anläggning motsvarande
den beslutade kontrolltiden för samma period.
Kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen förväntas bl.a. vara riskbaserad,
ändamålsenlig, effektiv, likvärdig och rättssäker. Målsättningen för den
offentliga kontrollen är att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir
lurade. Mer om hur samhällsförvaltningen avser att genomföra kontrollen år
2016 framgår av förslaget till verksamhetsplan.
I kontrollplanen finns en beskrivning av hur planen ska följas upp samt hur
verksamheten ska utvärderas. Med anledning av detta har därför en
uppföljning av kontrollåret 2015 gjorts.
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§ 40, forts.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Katja Andersson och Camilla Löfnäs
miljöhandläggare vid sammanträde 2016-03-17. Samhällsförvaltningens
tjänsteskrivelse 2016-02-22.
______
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§ 41

Dnr 2015-000193 312

Medborgarförslag - GC-väg längs Solumshamnsvägen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Bakgrund
Förslagsställaren anser att en gång- och cykelväg ska byggas längs
Solumsvägen för att öka säkerheten för alla användare.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-28 §166 att överlämna
medborgarförslaget till samhällsnämnden för beredning och besvarande.
Solumsvägen är en statlig väg med en hastighetsbegränsning på 70 km/h.
Vägen är relativt smal och krokig men i princip utan tung trafik.
Trafikmängden varierar över året men motsvarar ungefär trafikmängden på
en genomsnittlig bostadsgata i Härnösand. I kommunens översiktsplan från
2011 framgår att gång- och cykelväg till Solumshamn är en av de sträckor
som kommunen förordar att Trafikverket ska bygga.
Investeringar för nya gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet i länet
prioriteras i den regionala transportplanen. Länsstyrelsen tillsammans med
kommunerna, Trafikverket, landstinget och kollektivtrafikmyndigheten har
enats om sex motiveringsgrunder för prioriteringen. De är; barns skolvägar,
arbetspendling, viktiga målpunkter, koppling till kollektivtrafik,
sammanhängande stråk samt trafiksäkerhet.
I den regionala transportplanen för programperioden 2014-2025 finns tre
prioritetsgrupper där ny gång- och cykelväg till Solumshamn finns i grupp 3,
som är lägst prioriterad. Grupp 3 innebär att objekten inte prioriteras under
planperioden men en översyn av dem ska ske på årsbasis.
En revidering av den regionala transportplanen ska fastställas år 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2106-02-24.
______
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§ 42

Dnr 2015-000235 305

Remiss - Medborgarförslag - Belysning väg till
Härnösands Hästsport Arena
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta remissyttrandet som sitt eget, samt
att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens yttrande.

Bakgrund
Ett medborgarförslag har inkommit om att kommunen ska sätta upp
belysning på vägen från Vangsta vändplats fram till Härnösand Hästsport
Arena samt inventera behovet av senare bussturer till och från området för
att ungdomar ska kunna åka säkert med kollektivtrafik till och från sina
träningar på Härnösand Hästsport Arena.
Kommunfullmäktige har översänt ärendet till Samhällsnämnden för yttrande.
Den aktuella sträckan på G:a Gånsviksvägen, från vändplatsen på
Eriksdalsvägen till Härnösand Hästsport Arena.
Belysningen är av standardtypen för Härnösand, dvs en gasurladdningslampa
med högtrycksnatrium. Lamporna ger ifrån sig ett gulaktigt sken och är
mycket energieffektiva vilket gör att de används i stor utsträckning som
gatubelysning eller belysning i tätort, så också i Härnösand.
Hur belysningen på en plats upplevs är subjektivt och varierar från fall till
fall. Avstånd mellan belysningspunkter, utformning av sidoområden och
miljön kring det upplysta området kan påverka känslan av otrygghet och
göra att platsen känns mörk trots att belysningen uppfyller ställda krav. För
att ta reda på om belysningen på G:a Gånsviksvägen är tillräcklig/uppfyller
ställda krav skulle det behöva göras en grundligare inventering på den
aktuella sträckan. Samhällsförvaltningen biföll under 2015 ett

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-03-17
Samhällsnämnden

§ 42, forts.
medborgarförslag om att uppföra belysning på en annan del av
G:aGånsviksvägen,. Detta arbete är tänkt att genomföras under 2016 och
skulle även kunna inrymma en inventering och eventuella åtgärder för delen
Vangsta vändplan – Härnösand Hästsport Arena.
Angående önskemål om utökad kollektivtrafik gjordes under hösten 2015 en
stor utredning av tätortstrafiken med syfte att förbättra körtiderna på
framförallt linje 24. Linje 24 är den busslinje som trafikerar Eriksdalsgatan/
Vangstaområdet. Tidigare har trafiken haft stora problem med bristande
kvalité till följd av för knappa körtider i tidtabellen. Förbättringar har
genomförts genom att utöka körtiderna på linje 24 och busslinjen håller
numera önskvärd kvalité.
På grund av de förbättringsåtgärder som genomförts anses det i dagsläget
inte möjligt att ytterligare förlänga linjen eftersom kvalitén då skulle bli
lidande. Gångavståndet på ca 250-300 m från vändplatsen på Eriksdalsgatan
till Härnösand Hästsport Arena är fullt acceptabelt och kollektivtrafiken
erbjuder ett bra alternativ för att resa till/från Härnösand Hästsport Arena.
Att utöka kollektivtrafiken med ytterligare kvällsturer för linje 24 anses
heller inte möjlig att genomföra. Linjetrafiken i tätorten är anpassad så att
byten ska kunna ske. Att införa en senare avgång från Härnösand Hästsport
Area skulle innebära att resenärer inte har möjlighet att ta sig vidare från
centrum istället, alternativt att samtliga busslinjer skulle behöva ha senare
turer. En sådan åtgärd är kostsam och anses inte ekonomiskt försvarbar.
Kollektivtrafik till övriga fritidsanläggningar så som Simhallen, Högslätten,
Vårdkasen, Bondsjöhöjden etc bör även den omfattas att ett sådant beslut.
I kommunen pågår en översyn av möjligheten till s.k. anropsstyrd
kollektivtrafik även i tätorten. Det är möjligt att man som resenär i framtiden
kommer att kunna beställa kollektivtrafik från exempelvis Härnösand
Hästsport Arena. Det är dock oklart om och när detta i så fall kan komma att
implementeras.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-18.
______
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§ 43

Dnr 2015-0002941 514

Parkeringsförbud Viktoriagatan
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att instifta lokal trafikföreskrift med innebörden att parkeringsförbud ska
råda på Viktoriagatan, lokalgatan vid kvarteret Lärkan, på västra sidan mot
befintliga byggnader, samt
att föreskriften ska gälla från och med 1 juni 2016.
Bakgrund
Representanter för företagarna i kvarteret Lärkan på Viktoriagatan har
framfört önskemål om bättre trafikreglering på gatan utanför deras
verksamheter då de ofta blir inparkerade och att bilar blockerar entréerna till
deras verksamheter. Gatan är utformad så att det finns möjlighet att stå på
östra sidan (2-timmars parkering) i en separat ”fålla”, men besökare och
andra parkerar oftare på västra sidan med blockering av entréer som följd.
Viktoriagatan förbi kvarteret Lärkan är enkelriktad så parkering kan tillåtas
på vänster sida i körriktningen.
Samhällsförvaltningen har genom delegationsbeslut instiftat en tillfällig
lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på ovan nämnda sträcka gällande
till och med 31 maj 2016. Detta eftersom företagen önskade skyndsam
handläggning. Förvaltningens bedömning var att beslutet ligger i linje med
Samhällsnämndens vilja om ökad tillgänglighet och tillträde till handel i
centrum. Parkeringsförbudet bör således permanentas genom beslut i
Samhällsnämnden.
Samhällsförvaltningens bedömning är att förslaget till beslut förbättrar
tillgängligheten för besökare till butikerna samt tydliggör vart parkerings
ska/får ske. Förvaltningen anser inte att beslutet har någon negativ påverkan
på trafiksäkerheten.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15.
______
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§ 44

Dnr 2016-001108 514

Parkeringsförbud Johannesbergsgatan
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att instifta lokal trafikföreskrift med innebörden att parkering ej är tillåten på
Johannesbergsgatans västra sida, mellan parkeringen för Johannesbergshuset
och Hovsgatan, samt
att föreskriften ska gälla från och med 2016-04-01.
Bakgrund
Boende på adressen Hovsgatan 5 har i skrivelse via Härnösands kommuns
synpunktshanteringssystem InfraControl uttryckt önskemål om att
parkeringsförbud införs på Johannesbergsgatan. De boende upplever stora
bekymmer med parkerade bilar som därmed blockerar eller försvårar utfart
från deras carport. Bekymren upplevs särskilt vintertid då gatan är smalare
på grund av snö.
Det är i dagsläget tillåtet att parkera på båda sidor av Johannesbergsgatan
och denna möjlighet nyttjas framför allt av besökare, elever och personal
till/i Johannesbergshuset.
Införande av ett parkeringsförbud på Johannesbergsgatan bedöms inte ha
något negativ effekt på de allmännas intresse utan Samhällsnämnden föreslås
besluta att införa parkeringsförbud.
I ärendet har parkeringsvakten konsulterats vilken bekräftar situationen som
de boende upplever.
Det är i dagsläget tillåtet att parkera på båda sidor av Johannesbergsgatan
utan att bryta mot något generellt förbud. De generella bestämmelserna i
Trafikförordningen som säger att parkering inte är tillåten framför utfart, är
inte tillämpbara då parkering sker på motsatt sida om utfarten. Ej heller är
förbudet att parkera närmare korsning än 10 meter tillämpbar då detta
avstånd hålls. En lokal trafikföreskrift är därför nödvändig för att reglera var
parkering på Johannesbergsgatan får ske.
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§ 44, forts.
De bilar som parkeras på Johannesbergsgatan är framför allt av besökare,
elever och personal till/i Johannesbergshuset. Johannesbergshuset har
besöksparkering inne på fastigheten och förutom dessa parkeringar finns
även goda parkeringsmöjligheter nere vid Simhallen. Införande av ett
parkeringsförbud på Johannesbergsgatan anses därför inte inskränka
möjligheten att kunna hitta en parkeringsplats i närområdet.
Införandet av ett parkeringsförbud på Johannesbergsgatans västra sida,
mellan Hovsgatan och parken vid Johannesbergshuset, möjliggör för boende
på Hovsgatan 5 att enklare komma ut från garagen (carport) och minskar
därmed risken för olyckor och köer vid in-/ och utfart.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-09.
______
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§ 45

Dnr 2012-000418 214

Detaljplan för del av Fastlandet 2:66, Kronholmskajen,
beslut om antagande
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar.
att anta förslag till detaljplan för del av Fastlandet 2:66,
Kronholmskajen.
Yrkanden
Lillemor Andersson (C) yrkar avslag på detaljplanen avseende tillåten
byggnadsarea.
Propositionsordning
Ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag
samt yrkande om avslag.
Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag.
Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt yrkande från
Lillemor Andersson (C).
Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag.
Reservation
Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Bakgrund
Avsikten med planändringen är att säkra intensionerna enligt visionsprogrammet för Kronholmen, Det nära livet, med en park för utomhusaktiviteter och grönska samt möjlighet att anlägga en mindre byggnad, till
exempel café, kiosk eller enklare servering. Planen säkerställer allmänhetens
tillgänglighet till kajområdet och gör befintlig mark- och vattenanvändning
planenlig. Planområdet är beläget på den del av Södra Kronholmskajen som
ligger centralt i Härnösand på Kronholmen och avgränsas i öster av kaj med
gångstråk. I väster avgränsas området av Magasinsgatan.
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§ 45, forts.
Gällande detaljplaner för området anger bland annat handelsändamål med
möjlighet att uppföra tre byggnader med en byggrätt på vardera 500 m2 i ett
plan framför de nu existerande magasinsbyggnaderna. För vattnet gäller att
området inte får utfyllas eller överbyggas. Genomförandetiden har gått ut för
planerna.
I gällande översiktsplan anges område för Tätortsbebyggelse, vilket omfattar
verksamheter och bebyggelse av tätortskaraktär. Området är av riksintresse
för kulturmiljö, centrala Härnösand. De tre magasinsbyggnaderna i närheten
är dessutom utpekade i översiktsplanen som ett stort värde för kulturmiljön
på Kronholmen.
Samhällsnämnden beslutade den 12 december 2015 § 275 att sända ut
detaljplaneförslaget för granskning.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-15.
______
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§ 46

Dnr 2008-000479 214

Detaljplan för Högsjö-Dal 1:48, 2:31, 2:80 och 2:90
beslut om utställning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att ställa ut detaljplan för Högsjö-Dal 1:48, 2:31, 2:80 och 2:90 för
granskning.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslutade den 30 maj 2008 att planarbete för rubricerat
område får påbörjas. Detaljplanen upprättas av Samhällsförvaltningen på
uppdrag av AB Härnösandshus för att anpassa fastigheternas utseende och
användning till rådande förhållanden. Planområdet omfattar bland annat
Högsjögården och ligger utmed Hälledalsvägen nära tätortens centrum.
Enligt gällande detaljplan från 1967 får området endast till största delen
användas för allmänt ändamål (verksamhet med ett offentligt organ som
huvudman, stat, landsting, kommun). Kommunen är inte längre huvudman
för någon verksamhet varför användningsbestämmelsen bör ändras och en
anpassning av fastighetsgränser till nuvarande förhållanden bör ske.
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 12 januari till 9 februari
2009. Fyra yttranden har skickats in under samrådstiden, se samrådsredogörelsen där synpunkterna sammanställts och kommenterats av
Samhällsförvaltningen.
I området finns två bostadshus, det ena ligger på 2:90 tillsammans med
Högsjögården det andra ligger på 2:80. Marken med bostadshusen kommer
tillsammans med 2:31 att regleras till 2:80 och bildar en fastighet.
Användningsbestämmelsen ändras till bostäder eftersom byggnaderna
används till boende idag.
Med anledning av att användningsbestämmelsen för 2:90 (Högsjögården)
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§ 46, forts.
ändras görs även en bedömning om fastighetens användning i ett vidare
perspektiv. Bestämmelserna vidgas från nuvarande allmänna ändamål till att
tillåta förutom bostäder även kontor, vård och handel.
För det med A betecknat område i den befintliga planen finns inga
begränsningar för exploateringen. I den nya planen läggs begränsningar för
exploateringsgrad och hushöjd in. För fastigheten 2:80 vars bestämmelser i
gällande plan inte stämmer med den bebyggelse som finns där idag, anpassas
nya bestämmelser till befintliga förhållanden.
Fastigheterna 2:41 och 2:92 som ligger i anslutning till planområdet, behöver
ha tillträde till allmän väg över 2:90 och 1:48. Hemab och Räddningstjänsten
behöver ha tillträde till sina anläggningar på 2:90 i samma område. I
samrådet föreslogs en gemensamhetsanläggning för detta. Det visade sig att
den lösningen inte var acceptabel för berörda varför en ny lokalgata föreslås.
Kommunen kommer att få kostnader för anläggande, drift och underhåll av
den nya gatan. Investeringskostnaden beräknas till cirka 450 000 kronor
samt förrättningskostnader för reglering av gatan på cirka 40 000 kronor.
Kostnaden för detaljplanen, förutom lokalgatan, har reglerats med AB
Härnösandshus.

Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Johan Öberg, samhällsplanerare vid sammanträde
2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17.
______
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§ 47

Dnr 2015-002810 214

Detaljplan för del av Gånsvik 1:73, planbeslut
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna att detaljplanearbete för del av Gånsvik 1:73 får påbörjas.
Bakgrund
Ägarna till fastigheten Gånsvik 1:73, ansöker om planändring för rubricerad
fastighet. Ansökan om planbesked inkom till samhällsförvaltningen 201511-10. Aktuellt planområde ligger i Notsand.
Fastighetsägarna önskar planlägga för två stycken enbostadshus inom
befintlig detaljplan.
En förändring av markanvändningen kräver normalt en detaljplaneändring.
Gällande detaljplan 154 vann laga kraft 1960-03-09 där aktuellt planområde
är planlagt som parkmark. Även detaljplan 121 med laga kraftdatum
1953-04-15 och detaljplan 126 som vann laga kraft 1954-12-09 kommer att
beröras av ändring.
I gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2011-05-30,
redovisas områdets mark- och vattenanvändning som bebyggelse och
rekreation. Området är värdefullt för det rörliga friluftslivet.
Föreslagen planändring är i linje med kommunens översiktplan.
Samhällsförvaltningen bedömer att detaljplanearbetet kan genomföras med
ett standardförfarande.
Eftersom nuvarande användning där planläggning önskas är parkmark,
föreslår Samhällsförvaltningen att det intilliggande området som i dagsläget
saknar detaljplan läggs till för att kompensera parkmarken som tas i anspråk.
Ytterligare anledning att ta med detta område är att förstärka allmänhetens
tillgänglighet till stranden samt värna om naturskyddet.
Sökande behöver göra en vatten- och avloppsutredning. Tilltänkta byggnader
ska anpassas till omgivande naturmiljö och befintlig bebyggelse. Kostnaden
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§ 47, forts.
för planbesked fastställs till 13 320 kronor baserat på taxa fastställd av
kommunfullmäktige (KS § 98-2011). Kostnaden betalas av sökande.
Om planbesked beviljas är det fastighetsägaren som bekostar ändringen av
detaljplanen. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att
detaljplanen kommer att antas. Samhällsförvaltningen kommer inte att
prioritera resurser till att åta sig att vara planförfattare.
Med denna bakgrund föreslår Samhällsförvaltningen att ny detaljplan för
aktuellt område får påbörjas.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Love Lidén, samhällsplanerare vid sammanträde
2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-17.
______
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§ 48

Dnr 2012-000765 108

Astern 12 - Uppfört plank och skärmtak
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att samhällsnämnden med stöd av 11 kapitel 20 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900) förelägger de lagfarna ägarna till fastigheten Astern 12 att
riva/demontera uppfört skärmtak över uteplats (rättelseföreläggande).
Skärmtaket är beläget i fastighetens södra hörn. Skärmtaket ska vara
rivet/demonterat senast den 1 juni 2016, samt
att samhällsnämnden med stöd av 9 kapitel 30 § plan- och bygglagen (SFS
2010:900) beviljar bygglov i efterhand för uppfört plank, Astern 12, samt
att fastställa avgiften för bygglovet till 4000 kr enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Leif Jonsson (M) i handläggningen av detta ärende.

Bakgrund
Detta tillsynsärende startade 2012-06-12 genom en anmälan från ägaren till
fastigheten Astern 14 vilken ifrågasatte om samhällsnämnden lämnat
bygglov för uppförande av uteplats på rubricerad fastighet. Anmälan
utreddes av samhällsförvaltningen under vintern 2012-2013 och under våren
2013 prövades möjligheten att bevilja bygglov i efterhand för plank och
skärmtak i anslutning till uteplatsen. Samhällsnämnden beslutade 2013-0823 att inte bevilja bygglov samt förelägga om att plank och skärmtak skulle
tas bort. Nämndens beslut överklagades av ägaren till fastigheten Astern 12
och Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut samt återförvisade ärendet för
erforderlig handläggning genom ett beslut 2013-10-28. Länsstyrelsens
beslutsmotivering kan sammanfattas i att det inte tydligt framgick vad
nämndens beslut omfattade samt att det vidare fanns formella brister
gällande dokumentation och kommunicering. Länsstyrelsen beslut har inte
överklagats.
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§ 48, forts.
Samhällsförvaltningen har i slutet av 2015 återupptagit handläggningen av
ärendet.
Det uppförda skärmtaket/planket är inte en sådan åtgärd som enligt plan- och
bygglagens 9 kapitel 4 § och 4 a-e §§ inte kräver bygglov. För att befrielse
från bygglov enligt dessa paragrafer ska vara aktuell krävs medgivande från
berörd fastighetsägare om åtgärden genomförs närmare fastighetsgräns än
4,5 meter. Skärmtakets utformning och läge (ca 30 cm från fastighetsgräns)
innebär att avvattningen av takytan delvis sker mot och på fastigheten Astern
14. Även om takavvattningssystem skulle monteras kommer det att vara
praktiskt omöjligt att underhålla delar av taket utan att ta i anspråk yta på
fastigheten Astern 14.
Samhällsförvaltningen bedömer att takets utformning och läge innebär en
sådan betydande olägenhet som beskrivs i 2 kapitel 9 §. På fastigheten
Astern 12 finns möjlighet till alternativa placeringar av skärmtak/uteplats
med motsvarande funktion. Det uppförda skärmtaket avviker också från
gällande detaljplanebestämmelser vilka medger att komplementbyggnad får
uppföras 2,0 meter från fastighetsgräns. Avvikelsen bedöms inte som liten
och inte vara förenlig med detaljplanens syften.
Sammanfattningsvis innebär detta att det uppförda skärmtaket inte uppfyller
kraven i plan- och bygglagens 9 kapitel 30 § och bygglov ska därför inte
beviljas. Då åtgärden (skärmtaket) är uppförts i strid mot plan- och
bygglagen och mer än tio år inte har förflutit från den tidpunkt då
överträdelsen begicks, finns förutsättningar för att besluta om att rättelse
enligt 11 kap 20 § plan- och bygglagen ska ske (rättelseföreläggande) och att
taket rivs/demonteras.
Plankets läge (ca 60 cm från fastighetsgräns) och höjd (ca 130 cm) innebär
möjlighet att genomföra underhåll av planket med utgångspunkt från den
egna fastigheten. Plankets läge och höjd bedöms inte heller i övrigt innebära
någon betydande olägenhet för angränsande fastighet. Åtgärden (planket)
uppfyller därmed kraven i plan- och bygglagens 9 kapitel 30 § och bygglov
ska därför beviljas i efterhand.
Vad som i övrigt framförts från de aktuella fastighetsägarna innebär inte
någon annan bedömning.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Birgitta Persson, bygglovhandläggare vid
sammanträde 2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse
2016-03-08.
______
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§ 49

Dnr 2015-001737 234

Nordanö 3:1 - Ansökan om förhandsbesked
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att med stöd av 9 kapitel 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja
positivt förhandsbesked för ett fritidshus med placering enligt bifogad karta,
samt
att fastställa avgiften för förhandsbeskedet till 4430 kronor enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Bakgrund
Ansökan om förhandsbesked att få bygga ett fritidshus på fastigheten
Nordanö 3:1 har inkommit från Tomas Unger, Hållägge 130, 871 93
Härnösand. Byggnaden föreslås bli ca åttio kvadratmeter stor och den
tilltänkta avstyckningen ca fyratusen kvadratmeter.
Den aktuella platsen ligger vid den så kallade Klubben på den nordöstra
delen av Hemsön, markerat med kryss på bifogad karta. Området för den
tänkta avstyckningen är beläget på en kulle, ca tjugo meter över havet som
ger utsikt över vattnet i öster. Den närmaste omgivningen kan karaktäriseras
som strandnära hällmarkstallskog. På platsen finns spår av tidigare militär
verksamhet. Till platsen leder en ca två kilometer lång bilväg från
Nordanöviken till en befintlig bebyggelsegrupp med åtta fastigheter vid
Klubben. För vägsträckningen ansvarar vägföreningen ”Nordanö Klubben”.
Från bebyggelsegruppens vändplan leder en ca trehundra meter lång, mindre
”skogsväg” fram till den aktuella platsen.
I gällande översiktsplan ligger platsen på gränsen mellan område betecknad
med ”SK”, skogsbruk och område betecknat med ”BR”, bebyggelse och
rekreation. Den tänkta placeringen av fritidshuset omfattas inte av
strandskydd. Försvarsmakten har i remissvar meddelat att man inget har att
erinra i rubricerat ärende.
Berörda grannars yttrande har inkommit från ägarna till fastigheterna
Nordanö 2:11, 3:1, 5:1, 5:43, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48 och 5:49. Ingen av dessa
har något att erinra. Hemab har tillfrågats angående elanslutning.
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§ 49, forts.
Samhällsförvaltningen har vid besök på platsen bedömt möjligheterna för att
anordna avlopp.
Samhällsförvaltningens planekolog Monika Bertgren har yttrat sig angående
naturvärden på och omkring den aktuella platsen. Se bilaga. Sökande har fått
möjlighet att bemöta yttrandet.
Översiktsplan: I gällande översiktsplan ligger platsen på gränsen mellan
område betecknad med SK, skogsbruk och område betecknat med BR,
bebyggelse och rekreation. Beteckningen BR innebär bland annat att
markanvändningen i huvudsak utgörs av fritidsboende där omkringliggande
områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet
Avlopp, vatten och el: Samhällsförvaltningens miljöhandläggare Monica
Friman har vid besök på platsen bedömt att förutsättningar finns för att
avlopp kan ordnas. Vatten avser sökande ordna med egen borrad brunn i
likhet med övriga fastigheter på Klubben. Enligt Hemab, Stefan Wedin, kan
fastigheten anslutas till Hemabs elnät där befintlig kopplingspunkt ligger ca
femtio meter norr om tänkt husplacering.
Tillfart: Samhällsförvaltningen bedömer att tillfart med bil kan ske på
befintlig väg.
Naturmiljö: I Samhällsförvaltningens interna yttrande angående naturvärden,
bedöms exploateringen som olämplig med hänsyn till de höga naturvärden
som beskrivs i yttrandet.
Områdets goda möjligheter till fågelskådning och allmänhetens tillgång till
Klubben som utflyktsmål anges också som skäl mot exploateringen. Den
tänkta placeringen av tomt och byggnad utgör dock inget hinder för
allmänheten att från den befintliga vägens slut, till fots ta sig vidare längs
stranden söderut.
Samhällsförvaltningen bedömer slutligen med ovan nämnda förutsättningar
att ett fritidshus med föreslagen byggnadsarea på ca åttio kvadratmeter på
den föreslagna platsen är lämplig och att kraven i 2 kap PBL (SFS 2010:900)
kan uppfyllas.
Beslutsunderlag
Muntlig föredragning av Tomas Karlström, stadsarkitekt vid sammanträde
2016-03-17. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-02-25.
______
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§ 50

Dnr 35354

Delegationsbeslut till granskning 2016-03-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut till granskning är:
Banken 3 – bygglov skylt. Muntlig föredragning av Tomas Karlström,
stadsarkitekt vid sammanträde 2016-03-17.
______
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§ 51

Dnr 32957

Eventuellt tillkommande ärenden
Samhällsnämndens beslut
Inga tillkommande ärenden.
______
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§ 52

Dnr 31770

Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Bakgrund
Ordförande rapporterar om:
Deltagit i möte om kollektivtrafikprojekt i Örnsköldsvik
Deltagit på Kommunstyrelsen
Budgetberedning
Möte med Kollektivtrafikmyndigheten om Målen Regionala
Trafikförsörjningsprogrammet
Kollektivtrafikmyndigheten Arbetsutskott
Rådet för Trygghet och Hälsa
Samverkansgrupp för Kollektivtrafikfrågor
Möte med Höga Kusten Ådalen Räddningstjänst
Invigning Härnösands HästsportArena 9 april
HittaHärnösand
Invigning och påsläpp av bilar på VästraKanalbron - KnappBritta Eriksson

______
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§ 53

Dnr 31771

Förvaltningschefen rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen rapporterar om:
Nyanställda -Linda Hallqvist, reserådgivare, Hans Hägglund, projektledare
Genomlysningen i fördjupad utredning.
Förmånsbeskattningsarbetet pågår med anställda, make/maka samt barn.
400 tkr för en bygglovahandläggare 2016
KF beslutet om avgiftsfri kollektivtrafik.
Läget på förvaltningen
Nuläge
Många personalärenden
Hög arbetsbelastning påverkar arbetsmiljön
Investeringsbudget 2016
Teknik
Fritid
Bygglov
Framtid
Avslut på genomlysningen
Arbetsro och framtidstro
Organisation – ledningsgrupp - integrerat samarbete utvecklingsinriktat arbete
Först på bollen
______
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§ 54

Dnr 31772

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Övriga rapporter är:
Leif Jonsson - NTF kommer på årsmöte 17 mars välja ny ordförande samt
ordningsfråga om oppositionens närvaro på beredningen.
______
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§ 55

Dnr 35410

Delegationsbeslut enligt förteckning 2016-03-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Förteckning över delegationsbeslut 2016-03-17.
______
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§ 56

Dnr 35363

Delgivningar protokoll och skrivelser enligt förteckning
2016-03-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning.
1.Protokoll byggmöte NCC, 2016-02-03
2. Minnesanteckningar Driftmöte NCC, 2016-02-08
3. Protokoll Tillgänglighetsrådet 2016-02-01
4.Överklagan ang. avslag för ledsagare färdtjänst
5.Samhällsförvaltningens yttrande till förvaltningsrätten angående
överklagan ledsagare färdtjänst
6. Synpunkt med svar hygien Simhallen
7.Minnesanteckningar Ungdomsrådet 2016-02-17
8. Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagande av beslut i samhällsnämnden
bygglov mobilmast Bondsjö 2:241
9. Protokoll Kommunfullmäktige 2016-02-29 §19 Försäljning av
handelsmark Stationsgatan del av Fastlandet 2:66 och Fastlandet 2:92

______
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§ 57

Dnr 35426

Informationer 2016-03-17
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Staffan Gilliusson, projektledare redogör för olika alternativ till ev.
reparation eller byggande av ny Nybro.
Thomas Jensen, förvaltningschef informerar om ansökan om bygglov för
asylboende på båt i Härnösands Hamn.
Jonas Andersohn, tf simhallschef informerar om hygien simhallen. En
handlingsplan har utformats för att förbättra hygienen, att man duschar före
bad.

______
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