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§ 56 Dnr 40221  

Informationsärenden 2020-05-20 

 

Samhällsnämnden har fått informationsföredragningar om följande ärenden: 

Förslag på ny kollektivtrafik kvällstid i tätorten – Ulf Andersson och Ulf 

Rehnberg 

Fyramånadersrapport (tertial 1)/månadsuppföljning april – Thomas Jenssen 

Nybrogatan  - Thomas Jenssen 

______  
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§ 57 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen med följande ändringar: 

Ärenden som utgår från dagens möte: 

Rivningsföreläggande Västby 5:8 (SAM2019-2114) 

Delegationsbeslut för granskning 

Ärenden som läggs till i dagens möte: 

Ordförande rapporterar 

Förvaltningschef rapporterar     

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på att ärendena Rivningsföreläggande Västby 

5:8 och Delegationsbeslut för granskning utgår från dagens sammanträde 

samt att ärendena Ordförande rapporterar och Förvaltningschef rapporterar 

läggs till på dagordningen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

______  
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§ 58 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Fredrik Bäckman (M) för att justera dagens protokoll och  

att justering sker 2020-05-25 kl.09.00 i samhällsförvaltningens lokaler.    

______  
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§ 59 Dnr 2020-000023 3.3.7.2 

Nybrogatan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Thomas Jenssen, förvaltningschef, informerar om planerna för Nybrogatan.     

Beslutsunderlag 

Rapport Ökad cykling i Härnösand 2020-05-07      

______  
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§ 60 Dnr 2020-000030 3.3.5.1 

Revidering av riktlinjer för färdtjänst 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Färdtjänsten är en form av särskild kollektivtrafik som kommunen erbjuder 

personer som på grund av sin funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter 

att förflytta sig på egen hand.                                                                        

Färdtjänsten utförs idag av olika entreprenörer som efter upphandling erhållit 

uppdragen. För närvarande utförs färdtjänsten i kommunen i första hand av 

Härnösands Taxi och sker med vanliga personbilar eller s.k. specialfordon 

som i första hand är till för att transportera personer som sitter i rullstol.             

För att en person bosatt i kommunen skall erhålla tillstånd att använda 

färdtjänsten måste det först föregås av en ansökan till kommunen. 

Kommunens färdtjänsthandläggare fattar därefter beslut utifrån den 

lagstiftning som råder enligt Lagen (1997:736) om färdtjänst eller Lagen 

(1997:735) om Riksfärdtjänst.                                                                                  

Men utöver färdtjänstlagarna finns även antagna riktlinjer i kommunen hur 

färdtjänst får användas utifrån gällande lagstiftning.                                                   

Dessa riktlinjer anger olika förutsättningar för hur man får nyttja färdtjänsten 

med t.ex. hur långt man får åka, hur många resor/år, samt olika avgifter eller 

vilka tider på dygnet.  

Härnösands kommuns riktlinjer är inte reviderade sedan 2015 och 

Samhällsförvaltningens färdtjänsthandläggare har därför gått igenom dagens 

riktlinjer med förslag på vissa justeringar. Föreslagna justeringar som skall 

strykas är markerat med rött och nya förslag på text är markerat med gult i 

bilagan för reviderade riktlinjer.      
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09 

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst     

______  
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§ 61 Dnr 2020-000031 3.6.8.0 

Uppdrag att utreda framtida alternativ för 
vattenförsörjning vid konstsnötillverkning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att uppdra till Samhällsförvaltningen att utreda framtida alternativ för 

vattenförsörjning vid konstsnötillverkning samt 

att återrapportera olika förslag till Samhällsnämnden under hösten 2020.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Idag finns det två anläggningar i kommunen där tillverkning sker av 

konstsnö för att säkerställa vintersäsongen både för längdskidåkning eller för 

alpin skidåkning. För längdskidåkning sker det på Bondsjöhöjdens IP och 

där sker vattenförsörjningen för tillverkning av konstsnö genom uttag från 

den närliggande Godstjärnen.                                                                                          

För den alpina delen sker tillverkningen i Vårdkasbacken och där tillgodoses 

vattentillgången genom uttag av det kommunala dricksvattnet. Vid en 

jämförelse mellan anläggningarna så tillverkas ca 7500 m3 snö för ett 

längdspår på 2,8 km, medan det för Vårdkasbacken under optimala 

förhållanden tillverkas ca 45000 m3 snö om hela anläggningen skall snö 

läggas.                                                                                                                           

Detta motsvarar då ett uttag från det kommunala dricksvattnet på ca 30000 

m3, vilket både ur ett miljöperspektiv som ett ekonomiskt perspektiv måste 

beaktas inför framtiden. Inför fjolårssäsongen så var ju dessutom vatten-

nivåerna så låga så att en dialog fördes med Hemab huruvida det var 

försvarbart att tillverka så mycket konstsnö, samtidigt som medborgare 

informerades om vikten av att vara sparsam med vattenförbrukningen.                                                                        

Under åren har därför frågan om vattenförsörjningen diskuteras med bl.a. 

Härnösands Alpina som är den förening som driver hela anläggningen via ett 

driftavtal med kommunen. Olika alternativ finns men det kräver stora och 
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kostsamma investeringar, men som i förlängningen ändå kan vara för-

svarbara både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

Kostnaden för vattenförbrukningen ligger mellan ca 250-300 tkr/år om 

tillverkningen av konstsnö skall fortsätta i samma omfattning som tidigare. 

 

Med anledning av dagens lösning för vattenförsörjning vid snötillverkning i 

Vårdkasbacken, så anser Samhällsförvaltningen att det finns behov av att 

utreda frågan. En utredning skulle mer detaljerat kunna påvisa olika 

alternativ för att komma fram till olika framtida driftsformer för vatten-

försörjning i Vårdkasbacken. Dels att undersöka och utreda möjligheten att 

ta vatten från Södra Sundet eller dels via någon form av vattenreservoar i 

anslutning till anläggningen.                                                                                    

Det finns idag i Sverige olika lösningar för hur vattenförsörjningen fungerar 

vid konstsnötillverkning där det i första hand handlar om att inte utnyttja det 

kommunala dricksvattnet. En utredning skulle i så fall undersöka vilka 

möjligheter som specifikt finns för Vårdkasbacken, samt med en tillhörande 

investeringskalkyl för olika alternativ. Eftersom Härnösands Alpina till viss 

del tidigare tittat på frågan, så bedömer vi att utredningen kan genomföras 

internt på förvaltningen i dialog med föreningen och med visst konsultstöd 

som ryms inom ordinarie driftsbudget.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09      

______  
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§ 62 Dnr 2020-000021 1.1.3.0 

Uppdrag att utreda kollektivtrafik kvällstid - 
återrapportering 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att uppdra till samhällsförvaltningen att hos Kollektivtrafikmyndigheten 

beställa inrättandet av kvällstrafik i stadstrafiken i linje med det upplägg som 

presenterats i tjänsteskrivelsen och med start från och med 14 december 

2020 och 

att beräknad årlig kostnad om ca 600 tkr tas med i budgetplaneringen för 

2021.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Busstrafiken i tätorten består av huvudlinjerna 24, 39 och 58. Trafik utförs 

varje vardag mellan c:a kl. 05.30 – 19.00 och under lördagar mellan c:a kl. 

09.30-15.00. Söndagar utförs ingen trafik. 

Stadstrafiken har tidigare haft trafik längre på kvällarna men som en 

besparingsåtgärd avvecklades den under år 2010. 

Vad gäller landsbygden så utförs normal trafik fram till c:a kl. 18.00 på 

vardagar. På kvällen finns dock möjlighet att använda sig av anropsstyrd 

trafik mot Häggdånger, Viksjö och Hälledal/Ramvik. Någon motsvarande 

möjlighet finns inte i stadstrafiken. 

Efter uppdraget från nämnden har förvaltningen utrett frågan och kan 

konstatera att inrättandet av kvällstrafik i stadstrafiken sannolikt skulle vara 

välkommet hos många och kunna tillgodose behov av resor till/från idrotts-

och kulturaktiviteter, sociala kontakter och livsmedelshandel. 

För att uppnå en enkelhet för resenärerna och en kontinuitet i trafikutbudet så 

förordar vi dock ”vanlig” busstrafik före anropsstyrd trafik.  
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Det gör vi av flera skäl: 

 Anropsstyrd trafik måste avropas minst 2 timmar innan utsatt avgång 

vilket kräver en stor grad av planering från resenären och försvårar 

möjligheten till flexibilitet och spontanresor. 

 På anropsstyrd trafik gäller inte Härnösandskortet och Barnkortet 

Härnösand som färdbevis utan betalning för resan måste erläggas till 

priset av enkelbiljett 

 Anropsstyrd trafik kan komma, av naturliga skäl, att använda sig av 

färdvägar som normalt inte används av busstrafiken vilket kan skapa 

osäkerheter hos resenärerna. 

Däremot tror vi att det är lämpligt att köra kvällstrafiken med mindre bussar 

(c:a 25 platser) men med beredskap att gå upp i storlek om antalet resenärer 

ökar. 

Vi föreslår ett upplägg med en ny stadsbuss linje, linje 9 som utför 

kvällstrafik mellan c:a kl. 19.10-22.20 alla helgfria vardagar förutom under 

den period då vi tillämpar stadstrafikens sommartidtabell. 

Trafiken skulle utföras som en slinga som går Stenhammar-Vangsta-

Eriksdal-Centrum-Murberget-Bondsjöhöjden-Hälletorp-Gådeåberget-

Centrum-Stenhammar (se bifogad karta) 

Trafiken bör utföras med två bussar för att möjliggöra byten för resor inom 

Härnön respektive fastlandet. 

Införandet av kvällstrafik medför inget behov av ytterligare fordon utan de 

befintliga kan användas. Den kostnad som tillkommer är för drift och 

personal och beräknas till c:a 600.000 kr per år. 

Samråd kring förvaltningens förslag har genomförts med representanter för 

trafikoperatören. Men än så länge har ingen kontakt i frågan tagits med 

Kollektivtrafikmyndigheten.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-02 

Protokollsutdrag samhällsnämnd § 30 2020-02-20 

Karta 

Ordförandeskrivelse 2020-02-14      

______  
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§ 63 Dnr 2020-000032 3.2.2.0 

Uppdrag - Utreda Gådeån 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att utreda Gådeån som kommunalt naturreservat samt 

att redovisa för nämnden lämplig avgränsning, budget och tidplan under 

2020.        

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Under senare år har Gådeåns olika värden uppmärksammats. Gådeåns 

vattensystem är utpekat som ett riksintresse för naturvård i ”Gådeåns 

vattensystem” (NR 80040). Gådeåns nedre delar har höga naturvärden men 

också kulturhistoriska värden samt ett värde som stadsnära natur och 

friluftslivsområde. Härnösands kommun har jämförelsevis mycket liten areal 

skyddad natur trots att det är ett effektivt sätt att uppnå delar av de åtagande 

kommunen har i att uppnå Sveriges miljömål samt de senare överenskomna 

målen inom ramen för Agenda 2030. Därför finns det anledning att utreda 

möjligheten att bilda ett kommunalt naturreservat av Gådeån.      

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-02-14 

Sveriges miljömål 

Agenda 2030 

”Gådeåns vattensystem” (NR 80040) 

     

______  
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§ 64 Dnr 2020-000058 1.2.4.1 

Fyramånadersrapport 2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapporten 2020 för första tertialet samt 

att översända rapporten till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande 

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista april för 

samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2020 har samhällsnämnden 

en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet för årets fyra 

första månader visar ett överskott med 4,4 mnkr mot budget.  

 

Den milda vintern med lite snöfall har inneburit lägre kostnader för 

entreprenaden vid årets början vilket påverkar resultatet positivt. Högre 

intäkter inom plan & bygg samt miljöverksamheterna än budgeterat bidrar 

även det till ett överskott mot budget.  

 

Framtagen prognos för 2020 visar över helåret på ett underskott förhållande 

till budget på 1,2 mnkr för hela förvaltningen. Det vi ser är framför allt 

intäktsbortfall hos förvaltningens kommunala anläggningar, främst 

simhallen. Minskad beläggning kommer som en direkt följd av den generella 

målsättningen att försöka minska coronavirusets smittspridning. 

Förvaltningen debiterar inte heller några hyror till de föreningar som hyr 

kommunens lokaler i enlighet med kommunledningens direktiv. Detta 

började gälla i en sexmånadersperiod från och mer mars månad. Även detta  

påverkar årsprognosen negativt.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-15 

Fyramånadersrapport 2020    ______  
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§ 65 Dnr 40700  

Uppföljning av uppdrag till förvaltningen och nämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Sammanställning Uppföljning av uppdrag till förvaltningen och nämnden har 

skickats ut i handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Sammanställning Uppföljning av uppdrag till förvaltningen och nämnden      

______  
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§ 66 Dnr 38112  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-05-20 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna rapporteringen av delegationsbeslut.    

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-04-10 – 2020-05-08      

______  
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§ 67 Dnr 40698  

Ärenden för kännedom till samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga ärenden för kännedom till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Överklagande av beslut om förhandsbesked – beslut från Länsstyrelsen 

2020-05-04     

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

-  Presidieträff med Hemab 

- Träff med grannar till nya HSB-fastigheten  

- Den 29 april tackades samhällsförvaltningen med tårta för bra 

placering i en nationell undersökning om hur medborgarna upplever 

kontakterna med kommunen i ärenden berörande 

myndighetsutövning      

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(19) 

Sammanträdesdatum 

2020-05-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande: 

- Dagvattenfrågan är aktuell med Hemab 

- Sjukfrånvaron på samhällsförvaltningen per sista mars är 3,1 % 

jämfört med hela kommunens ca 10 % 

- Förvaltningen har besökt alla cafér och restauranger i staden för att 

följa upp att rekommendationerna om Covid-19 

smittspridningsbegränsande åtgärder efterlevs och fått bra resultat 

- Alkoholhandläggningen flyttas till samhällsförvaltningen den 1 

september 2020 

- Godstjärn- och Gerestabäcken-projekten fortskrider enligt planerna      

______  

 


