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Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Jonas Tynér till justerare.  

Protokollet justeras 28 februari direkt efter beslutsmötet.  

______  
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§ 36 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar   

att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr går igenom dagordningen. 

Tillkommande ärende: 

13: Transporter för daglig verksamhet inom socialförvaltningen.  

______  
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§ 37 Dnr 39167  

Föregående protokoll 2019-01-31 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

 

att lägga föregående protokoll till handlingarna  

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens protokoll från 2019-01-31.  

______  
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§ 38 Dnr 2018-000155 012 

Reviderad Verksamhetsplan och fastställande av 
driftbudget 2019 för samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att fastställa reviderad verksamhetsplan för 2019, 

att fastställa reviderad driftbudget för 2019, samt 

att delge kommunstyrelsen samhällsnämndens reviderade verksamhetsplan 

och budget för 2019.  

Bakgrund  

Samhällsnämnden har antagit verksamhetsmål samt indikatorer för att mäta 

måluppfyllelse. Även en plan för intern kontroll ingår i verksamhetsplanen.   

Utifrån detta har samhällsförvaltningen gjort en verksamhetsplan för 2019. 

I december 2018 tog kommunfullmäktige beslut, KF 2018 § 139, om ett 

resultatkrav för samhällsnämnden på 5,0 mnkr för 2019. 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Thomas Jensen, förvaltningschef vid sammanträde 

2019-02-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-08.  

______  
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§ 39 Dnr 2019-000024 1.1.4.2 

Arkivbeskrivning för samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta arkivbeskrivning för samhällsnämnden.  

Bakgrund 

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 4, § 2) och arkivlagen 

ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna 

handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna 

handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Beskrivningen ska utgå 

från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa dessa så att 

den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka 

handlingstyper som skapas.  

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) anger att beskrivningen ska 

innehålla följande: 

1.myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande 

efter allmänna handlingar, 

2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna 

handlingar, 

3.tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten 

för att ta del av allmänna handlingar, 

4.vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 

myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter, 

5.vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på 

uppgifter i sina handlingar, 

6.uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 

samt hur och när detta sker, och 

Ovanstående punkter sammanfaller med arkivlagens krav på 

arkivbeskrivning. Det enda som inte OSL tar upp, men som ska finnas i 

arkivbeskrivningen enligt arkivlagen, är myndighetens gallringsregler samt 

vem som är arkivansvarig. 
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Arkivlagen slår fast att en myndighets arkiv bildas av de allmänna 

handlingarna från myndighetens verksamhet (3§). Observera alltså att 

beskrivningen av de allmänna handlingarna och arkivbeskrivningen ska 

beskriva samma sak och att det inte behöver vara två olika dokument. Då 

bestämmelserna i de olika lagrummen i princip överensstämmer kan man 

genom att upprätta ett enda dokument uppfylla kraven. 

Genom att även upprätta en dokumenthanteringsplan/dokumentplan får man 

kontroll och överblick över en myndighets allmänna handlingar. Detta är ett 

viktigt komplement till beskrivningen. Om man låter planen antas av 

myndigheten, fastställs även de gallringsfrister som planen bör innehålla.  

Arkivbeskrivningen ersätter inte arkivförteckningen, men ger vissa uppgifter 

som arkivförteckningarna saknar.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Christina Norberg, nämndsekreterare vid 

sammanträde 2019-02-28. 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-18. Arkivbeskrivning för 

samhällsnämnden.                                                    

______  
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§ 40 Dnr 2018-000194 002 

Revidering av samhällsnämndens delegationsordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta nedan angivna förslag till revidering av delegationsordningen för 

Samhällsnämnden.  

Bakgrund 

6 Miljöbalkens område.- Delegationsordningen bör revideras i de delar som 

anges nedan. Revideringarna beror på förändringar i lagstiftningen. 

  



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Alexandra Lagerlund, plan- och byggchef vid 

sammanträde 2019-02-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2019-02-19.  

______  
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§ 41 Dnr 2019-002826 3.2.2.5 

Torrom 2:21, strandskyddsdispens för uppförande av 
bastu  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kapitel 18 § miljöbalken, samt 

att tomtplatsen utgörs av bastun.  

Bakgrund 

För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kapitel 18 § miljöbalken.  

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

och rekreation.  

Området är utpekat som ett naturvårdsobjekt i länsstyrelsens GIS-underlag. 

Naturvårdsobjektet beskrivs som; ”Sandstensfjärden har många öar och skär 

som är värdefulla för kustfågellivet. De inre delarna av fjärden är grunda och 

stränderna till stora delar oexploaterade av bebyggelse. Några bäckar mynnar 

i vikarna och det förekommer även sumpskog. Kärlväxtfloran är på flera 

platser rik med bl. a. Ävjebrodd, Grön- och brunskära. Några av vikarna fick 

högsta naturvärdesklass i kustinventeringen”.  

På den aktuella platsen finns sedan tidigare en bastu på ungefär 4,4 m2 som 

ligger ungefär 35 meter från strandlinjen. Bastun uppfördes i mitten av 1970-

talet med tillstånd av både länsstyrelsen och kommunen. I beslutet 1978-08-

15 från länsstyrelsen går det att utläsa att bastun då skulle placerades vid 

skogskanten. Vid granskning av kommunens ortofoton från år 2010 kan man 

se att det funnits en skog strax intill bastun. Idag är den skogen avverkad och 

bastun står i ett exponerat läge vid stranden. 

Enligt sökanden har bastun en del skador efter stormarna Per och Ivar som 

kräver en del reparationer. I och med att bastun både har skador och en hög 

ålder finns ett behov av att ersätta bastun med en ny bastutunna.  

Sökanden önskar att ersätta den befintliga bastun med en bastutunna på 4,9 

m2 men behålla det befintliga trädäcket. Bastutunnan kommer att uppta lite 

mer mark än den befintliga bastun men som bedöms ha en mindre betydelse 

för platsen. 
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Samhällsförvaltningens bedömning är att den avverkade skogen kommer att 

med åren växa upp igen och då kommer bastutunnan att få ett mindre 

exponerat läge. Att ersätta den befintliga bastun med en ny bastutunna 

bedöms inte nämnvärt utvidga den privata hemfridszonen. 

Tomtplatsavgränsningen är tänkt att utgöras av bastun så som det tidigare 

beslutet från 1978. 

Samhällsförvaltningens representanter gjorde ett platsbesök i december 2018 

för att göra en översiktlig naturinventering i området. Vid besöket 

konstaterades att det i området finns en grund havsvik med en sandstrand. 

Havsviken består av branta klippor med vindpinade tallar. På sandstranden 

finns en hel del skalgrus som är ett tecken på att marken kan innehålla 

kalkgynnade växtarter. Ovanför sandstranden växer en matta med mjölon 

som högre upp över går i barrskog och öppen mark.  

Enligt länsstyrelsens kustinventering från 2003 är området runt havsviken 

bedömt som ett område med ett högt naturvärde. Samhällsförvaltningen 

bedömer att det redan finns en byggnad på den aktuella platsen. Naturmark 

har redan tagits i anspråk sedan tidigare och växt- och djurlivet bedöms inte 

väsentligen förändras av åtgärden. 

Idag kan allmänheten vandra fritt längs stranden. Att uppföra en bastutunna 

som ersätter den befintliga bastun bedömer samhällsförvaltningen inte 

kommer att försämra tillgängligheten för allmänheten. Allmänheten ska 

fortsättningsvis kunna vandra fritt längs strandlinjen. 

Tomtplatsen utgörs av bastun. 

Det särskilda skäl som åberopas är att marken; redan har tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för 

rubricerad åtgärd.  

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Monika Bertgren, planekolog vid sammanträde 

2019-02-28. 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05.  

______  
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§ 42 Dnr 2019-001195 3.2.2.0 

Kontroll- och verksamhetsplan för livsmedelsområdet 
2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta föreslagen verksamhetsplan för livsmedelsområdet år 2019.  

Bakgrund 

Livsmedelskontrollen i Sverige regleras av ett antal EG-förordningar samt 

livsmedelslagen och livsmedelsförordningen. Till dessa hör sedan 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 lagstiftningen kräver, 

bemanning för kontrollen, inriktningen på verksamheten samt eventuella 

prioriteringar. Det är samhällsnämnden som kontrollmyndighet som ska 

besluta om innehållet i kontrollplanen. Samhällsnämnden har tidigare 

fastställt en kontrollplan för åren 2015-2017, där mål och inriktningar 

harmoniserar med Sveriges nationella kontrollplan för samma tidsperiod, se 

bilaga. 

Kontrollen enligt livsmedelslagstiftningen förväntas vara bl.a. 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 

2019 framgår i förslaget till verksamhetsplan. Som grund för denna finns en 

inventering av resursbehoven, bilagt finns därför även en behovsinventering 

över området.     

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av Linda Fransson vid sammanträde 2019-02-28. 

Verksamhetsplan för livsmedelskontrollen 2019. Samhällsförvaltningens 

tjänsteskrivelse 2019-02-19.  

______  
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§ 43 Dnr 2019-001196 3.1.2.2 

Upphävande av äldre tomtindelningar i Härnösands 
centrala delar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar                  

att godkänna att planarbete för att upphäva tomtindelningar får påbörjas, 

att förenklat planförfarande ska användas, samt 

att arbetet ska vara avslutat senast 2020-12-31.  

Bakgrund 

 En tomtindelning har till syfte att fastlägga hur kvartersmark ska indelas i 

tomter. Tomtindelningar var tidigare obligatoriskt för att kunna bilda 

fastigheter inom stadsplanelagda kvarter. Sedan 2 maj 2011 krävs en 

detaljplaneändring för att ändra eller ta bort en gammal tomtindelning.  

För att få till stånd en ändamålsenlig samhällsplanering och underlätta 

fastighetsbildningar och detaljplaneändringar i de centrala delarna av 

Härnösand är det av stort samhälleligt intresse att äldre och inaktuella 

tomtindelningar upphävs. Att genomföra en större detaljplan där dessa 

inaktuella tomtindelningar upphävs är mer ekonomiskt och tidsmässigt 

rationellt än att göra en planändring i varje specifikt ärende.  

Bedömning 

Syftet med planändringen är att upphäva gällande tomtindelningar som inte 

längre är aktuella i de centrala delarna av Härnösand. Det avser främst 

fastigheter som är inom stadsplanelagda kvarter. På platser där tomtindelning 

gäller kan det uppstå problem vid överlåtelse och försäljning av mark. 

Fastighetsbildning kan inte genomföras av Lantmäteriet om inte 

tomtindelningarna har upphävts.   

Upphävandet i sig innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, 

kvartersnamn eller fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller 

villkor för tomträtter påverkas. 

Upphävandet av tomtindelningarna bedöms förenligt med gällande 

översiktsplan och utförs som detaljplaneändring på gällande detaljplan och 
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innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser. Användingen av 

marken och byggrätter regleras även fortsättningsvis genom gällande 

detaljplaner.  

Planprocessen föreslås ske som ett förenklat förfarande. Förenklat förfarande 

kan användas när genomförandetiden har löpt ut, ändringen är förenlig med 

översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

av stor betydelse och inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Samhällsnämnden har tidigare upphävt tomtindelningar på fastigheten 

Seminariet 16 och Jullen 10.  

Detta arbete är en långsiktig strategisk satsning och samhällsförvaltningen 

bedömer att ändringarna kan vara antagna senast den 31 december 2020.      

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Alexandra Lagerlund, plan- och byggchef vid 

sammanträde 2019-02-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse  

2019-02-04.     

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 44 Dnr 2018-000193 312 

Medborgarförslag - Gångfartsområde Långgatan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar    

att avslå medborgarförslaget.              

Bakgrund 

Det har inkommit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår  att 

Långgatan ska trafikregleras som gångfartsområde. Som motivering till 

förslaget skriver inlämnaren att det skulle underlätta tillgängligheten för de 

som bor på adressen och att regleringen skulle främja gående och på så vis 

höja säkerheten.     

Beslutsunderlag 

 För att ett gångfartsområde ska få införas som lokal trafikföreskrift måste 

följande uppfyllas enligt Trafikförordningen: ”En väg eller ett område får 

förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår 

att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med 

högre hastighet än gångfart.”. När man väljer att reglera en gata eller en plats 

som gångfartsområde väljer man att prioritera gående. Det betyder att bilister 

och cyklisters hastigheter och väjningsplikt styrs av de gåendes behov. 

Att använda sig utav gångfartsområde som trafikreglering innebär enligt 

Trafikförordningens 8 kap (1998:1276) att: 

1 §   På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande. 
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 

2. Fordon får inte parkeras. 

3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående.  

För att uppnå väl fungerande gångfartsområden krävs alltså inte bara en 

skyltning. Det krävs även att gångfartsområdets utformning avviker från 

utformningen av traditionella gator.  Detta kan innebära annan möblering, 

markmaterial och tydliga entréer.  Syftet med utformningen är att 

biltrafikanter genast förstår att utrymmet är till för gående och att 

utformningen uppmuntrar gående att använda hela ytan. 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Figur 1. Långgatan markerad i rött, blå linje markerar gång-och cykelväg och grön linje 

markerar gångväg.  

Vid en samlad bedömning anser samhällsförvaltningen att Långgatan och 

dess utformning idag inte uppfyller de kriterier som trafikförordningen 

ställer för att använda gångfartsområde som trafikreglering. För att uppfylla 

kriterierna bör gatan byggas om vilket skulle innebära en större investering. 

Innan beslut om ombyggnation bör det utredas om gatan verkligen används 

frekvent av gående och vad följden av regleringen innebär för de boende. Att 

reglera gatan som gångfartsområde innebär till exempel att parkering utmed 

gatan inte tillåts. Avvikelse går dock att göra, men då försvinner själva syftet 

med regleringen nämligen att främja gående. Då samhällsförvaltningen 

tidigare fått klagomål om avsaknadet av parkeringsplatser utmed Långgatan 

bedömer samhällsförvaltningen att frånta möjligheten till parkering utmed 

gatan inte är önskvärt för de boende på gatan.  

Muntlig föredragning av Frida Ullberg, trafikingenjör vid sammanträde 

2019-02-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-28.    

______  
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§ 45 Dnr 2018-000186 003 

Remiss - Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen 
och nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta remissvaret som sitt eget.  

Samhällsnämnden beslutar vidare  

att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen.     

Bakgrund 

Samhällsnämnden och socialnämnden har fått ärendet på återremiss från 

kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen föreslår att följande verksamheter 

flyttas från socialnämnden till samhällsnämnden: 

Kommunens prövning av tillstånd för servering av alkoholdrycker 

Tillsyn över serveringar av alkoholdrycker och detaljhandel med öl 

Tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel  

Utifrån kommunstyrelsens förslag till förändring i reglementet är 

samhällsnämnden positiv till ändringen och anser att det finns 

samordningsvinster med den tillsyns- och tillståndsverksamhet som bedrivs 

inom samhällsnämndens ansvar.      

Beslutsunderlag 

Begäran om yttrande – Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 

nämnder i Härnösands kommun.  

______  
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§ 46 Dnr 39240  

Delegationsbeslut till granskning 2019-02-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar                       

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

SAM-2017-1766 Förbud att släppa ut avloppsvatten. 

SAM-2018-2809 Anmälan bassängbad. 

Muntlig föredragning av miljöhandläggarna Camilla Löfnäs och Linda 

Fransson. 

______  
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§ 47 Dnr 2019-000034 3.3.5.0 

Transporter för daglig verksamhet inom 
socialförvaltningen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att kostnaderna för transporterna rörande daglig verksamhet inte faktureras 

och då belastar samhällsnämndens budget 2019, samt 

att återkomma till nämnden med långsiktigt hållbar lösning på transporterna 

till daglig verksamhet.   

Yrkanden 

 M, C och L yrkar på att kostnaderna för transporterna rörande daglig 

verksamhet faktureras i vanlig ordning, tills nämnden fått ett förslag på hur 

intäktsminskningen påverkar samhällsförvaltningens verksamhet, Därefter 

kan besluts tas.     

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag samt yrkande från M, C och L.  

Ordförande frågar om nämnden först kan besluta i att-sats ett. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt oppositionens 

yrkande. 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag. 

Votering begärs och verkställs. 

Votering och utfall 

Samhällsnämndens ordförande ställer följande propositionsordning. Den 

önskar bifalla liggande förslag röstar ja och den som önskar bifall till 

oppositionens yrkande röstar nej. 
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Votering enligt tabell 

Ledamot Parti   

  Ja Nej 

Britta Thyr MP X  

Magnus Oskarsson S X  

Christian Wasell M  X 

Anne-Cathrine Genberg S X  

Linda Saltin S X  

Lisa Dahlén MP X  

Anders Bergqvist  V X  

Anders Nordström KD X  

Per-Eric Norberg C  X 

Jonas Tynér M  X 

Rune Danielsson S X  

 

Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Reservation 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ordförande frågar vidare om nämnden kan besluta i att-sats två enligt 

liggande förslag. Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande 

förslag i att-sats två.    

Bakgrund 

Socialt perspektiv 

Om brukarna hänvisas till färdtjänst är kostnadsökningen för kommunen 

som helhet ca 950 tkr/år och genererar inte någon besparing för kommunen.                                            

Samtidigt måste beaktas att en förändring av organisationen med antalet 

förare kräver en närmare utredning och fackliga förhandlingar, vilket innebär 

att beräknade besparingar inte ger full effekt under 2019.                                                                                              

Samhällsförvaltningen behöver därför analysera resebehovet för att 

eventuellt anpassa organisationen utifrån förslaget att inte sköta 

transporterna internt inom kommunen. I väntan på utredningen föreslår 

samhällsförvaltningen att de 550 tkr som idag internfaktureras 

socialförvaltningen belastar samhällsförvaltningen under 2019. 

Idag är samtliga av dessa transporter avgiftsfria för brukarna. För 

transporterna internfaktureras Socialförvaltningen 550 tkr/år och om 

Socialförvaltningen beslutar sig för att upphöra med dessa transporter så 

kommer brukare istället att hänvisas till den ordinarie färdtjänsten. Eftersom 

de flesta av dessa aktuella brukare är beviljade färdtjänsttillstånd, så finns det 

inga lagliga hinder för dessa personer att istället övergå till att boka och resa 

med färdtjänst. I kommunens interna riktlinjer för färdtjänst, framgår att 

resor till och från daglig verksamhet kan det beviljas så kallad arbetsresa, 
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vilket innebär att egenavgiften för aktuell resa blir 22 kr/resa att jämföras 

med en vanlig färdtjänstresa där egenavgiften är 38 kr/resa. Dessa 

egenavgifter avser resor inom tätortsområdet. För resor utanför 

tätortsområdet förändras egenavgiften i förhållande till sträckan för aktuell 

resa. Om brukarens resor istället flyttas över till den ordinarie färdtjänsten så 

har Samhällsförvaltningen beräknat att kostnaderna kommer att öka med ca 

1.600 tkr/år, vilket kommer att belasta förvaltningens konto för färdtjänst 

som ingår i den årliga trafikkostnad som erhålls från Kollektivtrafik-

myndigheten.                                                                                             

Samtidigt om dessa transporter skulle upphöra för förvaltningens 

trasportorganisation så beräknas internt att en omorganisation måste 

genomföras avseende antalet förare och fordon. En sådan besparing beräknas 

till en buss och en förare motsvarande en besparing på ca 650 tkr/år. Det 

skulle då innebära en nettokostnadsökning för kommunen motsvarande ca 

950 tkr/år.                                                   

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Om brukarens resor istället flyttas över till den ordinarie färdtjänsten så har 

Samhällsförvaltningen beräknat att kostnaderna kommer att öka med ca 

1.600 tkr/år, vilket kommer att belasta förvaltningens konto för färdtjänst 

som ingår i den årliga trafikkostnad som erhålls från Kollektivtrafik-

myndigheten.                                                                                             

Samtidigt om dessa transporter skulle upphöra för förvaltningens 

trasportorganisation så beräknas internt att en omorganisation måste 

genomföras avseende antalet förare och fordon. En sådan besparing beräknas 

till en buss och en förare motsvarande en besparing på ca 650 tkr/år. Det 

skulle då innebära en nettokostnadsökning för kommunen motsvarande ca 

950 tkr/år.    

Beslutsunderlag 

Dialog Socialförvaltning – Samhällsförvaltning.  

______  
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§ 48 Dnr 39179  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-02-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.                 

Beslutsunderlag 

 Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-01-31.     

______  
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§ 49 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden besluta   

 att lägga informationen till handlingarna.               

Beslutsunderlag 

 Ordförande rapporterar om:  

 Invånardialog Nybrogatan 

 Presidieträff SAM/HEMAB 

 Visionsarbete ÖP 

 Start budgetarbete 2020 

 

   

______  
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§ 50 Dnr 31771  

Förvaltningschefen rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden besluta 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen rapporterar om:    

Budget 

Löneöversyn 

Systematiskt brandskyddsarbete 

Samverkansavtal med Mittuniversitet 

Administrationsgruppen och samhällsnämndens ordförande studiebesök 

Tobaks 

Lågt sjukskrivningstal    

______  
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§ 51 Dnr 31772  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

  Övriga rapporter är:   

Seminarium i Örnsköldsvik besöksnäringen  

______  
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§ 52 Dnr 39189  

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt 
förteckning 2019-02-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar   

att lägga informationen till handlingarna.                

  

Bakgrund 

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning.     

______  
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§ 53 Dnr 39199  

Informationer 2019-02-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

Beslutsunderlag 

 Informationssäkerhet och dataskydd – Henrik Bjerneld, kommunens 

informationssäkerhetssammordnare 

Presentation av samhällsförvaltningens entreprenadhandläggare Torbjörn 

Olofsson anställdes 2019-01-07. 

Förvaltningschefen rapporterar för nämnden om projekt digitalisering. 

Önskemål om en genomgång av samhällsnämndens uppdragsbeslut från 

nämndens från starten 2007 fram till 2018. Thomas Jensen redovisar dessa 

beslut.    

______  

 


