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§ 149 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att välja Per-Eric Norberg att justera dagens protokoll. 

 

Protokollet justeras kl.13.30 måndag den 21 oktober.                                                                         

______  
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§ 150 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr går igenom dagordningen. 

 

 

Följande ärenden utgår: 

Ärende 8   Nya parkeringsriktlinjer 

Ärende 17 Riktlinjer för tillfälliga byggnader 

Ärende 18 Taxa - plan- och bygglov, Härnösands kommun. 

Ärende 19 Bygglov -enbostadshus på fastigheterna Ulvvik 1:68 och 1:69.  

______  
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§ 151 Dnr 39173  

Föregående protokoll 2019-09-19 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens protokoll från 2019-09-19.  

______  
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§ 152 Dnr 2019-000115 1.2.4.1 

Budgetuppföljning september 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga budgetuppföljningen för september 2019 till handlingarna.  

Bakgrund 

Varje månad sammanställs samhällsnämndens ekonomiska resultat. 

Eventuella avvikelser mot budget analyseras och rapporteras till 

samhällsnämnden.  

Samhällsnämndens utfall per sista september visar ett överskott på 3,3 mnkr. 

Budget för perioden var ett överskott på 3,7 mnkr vilket ger en 

budgetavvikelse på 0,4 mnkr i underskott. Utfallet för investeringar är  

13,3 mnkr av en budget på 49,0 mnkr.  

Intäkterna är 1,6 mnkr högre än budgeterade  mnkr och består främst av 

högre statliga bidrag för bland annat Lona-bidrag och bidrag från 

Trafikverket som inte budgeterats. Kostnaderna är 2,1 mnkr högre än 

budgeterade 148,7 mnkr och beror främst på ökade trafikkostnader och 

förlikningskostnad för snöröjning med förra entreprenadutföraren. 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning september 2019.  

______  
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§ 153 Dnr 2019-000135 1.1.3.0 

Verksamhetsplan och fastställande av drift- och 
investeringsbudget samt internkontrollplan 2020 för 
samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att fastställa verksamhetsplan inklusive internkontrollplan för 2020,  

att fastställa drift- och investeringsbudget för 2020, samt 

att delge kommunfullmäktige samhällsnämndens verksamhetsplan och 

budget för 2020.  

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 2020.     

 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för 2020 är upprättad för hela samhällsförvaltningen där de 

olika verksamhetsgrenarna varit involverade. Verksamhetsplanen ska enligt 

riktlinjerna från kommunstyrelsen skickas till kommunfullmäktige för 

delgivning. 

Verksamhetsplaner inom samhällsnämndens verksamhetsområde som rör 

myndighetsutövning tas i särskild ordning. 

______  
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§ 154 Dnr 2019-000128 1.1.3.0 

Mötestider 2020 för Samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden besluta 

att anta upprättat förslag till tidplan för samhällsnämnden 2020.  

Bakgrund 

Inför sammanträdesåret 2020 har samhällsförvaltningen tagit fram förslag på 

sammanträdesdagar för samhällsnämnden.  

Beslutsunderlag 

23 januari 

20 februari 

19 mars 

23 april 

20 maj 

17 juni 

17 september 

22 oktober 

19 november 

17 december  

______  
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§ 155 Dnr 2019-000123 3.3.7.2 

Förslag till utformning av Nybrogatan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningschef att fördjupa utredningarna enligt presenterat 

förslag,  

att förvaltningschef återrapporterar arbetet till samhällsnämnden senast i 

mars 2020, samt 

att lägga informationen till handlingarna.  

Yrkande 

Börje Karlsson (SD) yrkar på att bordlägga utredningen i väntan på 

utredning om en ny Nybro. 

Propositionsordning 

Samhällsnämndens ordförande finner att det föreligger två förslag till beslut, 

liggande förslag samt Börje Karlssons (SD) yrkande om att bordlägga 

utredningen om Nybrogatan. 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt liggande förslag. 

Ordförande frågar sedan om nämnden avser besluta enligt yrkande från 

Börje Karlsson (SD). 

Ordförande finner att nämnden beslutat enligt liggande förslag. 

Reservation 

SD reserverar sig mot att vidareutreda projektet ”Nybrogatan” i nuläget. 

Detta föreslås genomföras i kommande utredning avseende ”Nybro-

projektet” istället. Fortsatt utredning föreslås sammanföras med kommande 

utredning. 

Börje Karlsson, SD. 

 

 

Bakgrund 

Samhällsnämnden har utrett Nybrogatans utformning utifrån behovet av 

renovering men även utifrån de problem som upplevs mellan de olika 

trafikslagen. Behovet av att utreda utformningen av Nybrogatan kommer 
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även från Nybrons behov av att bytas ut innan 2026.  Idag åtgärdar 

kommunen Nybrogatan för ca 0,7 mnkr per år för att upprätthålla gatans 

skick.  

Utredningen av Nybrogatan har dels varit ett konsultuppdrag där ett av flera 

bidrag valdes ut för mer ingående undersökningar. Därutöver har invånarna 

och fastighetsägare engagerats i att dela med sig av de upplevda problemen 

runt Nybrogatan. Utifrån materialet har samhällsförvaltningen jobbat fram 

ett förslag som visar på hur de olika trafikslagen kan rymmas inom befintligt 

utrymme. I arbetet har följande grupperingar gjorts. 1. Gång- och cykel,  

2. Kollektivtrafik, 3. Övrig motorfordonstrafik samt 4. Gestaltning och 

mötesplatser. 

Det område som upplevs som mest problematiskt för de olika grupperna är 

busshållplatserna vid Rådhuset. För att så hög trafiksäkerhet som möjligt ska 

uppnås har förvaltningen föreslagit att cykelstråk anordnas från 

Pumpbacksgatan ner till Storgatan där cykel leds in på Nybrogatans norra 

del ner till Nybron. Från Universitetsbacken ner till Trädgårdsgatan, in på 

torget och ut till Nybrons sydöstliga fäste anordnas det andra cykelstråket. 

Cykeltrafik kommer då inte att tillåtas på delar av Nybrogatan. Med detta 

förslag finns möjlighet att anordna trafiksäkra lösningar för gång- och 

cykeltrafiken men även för busshållplatserna vid Rådhuset. I korsningen 

Nybrogatan och Brunnshusgatan behöver en fördjupad utredning 

genomföras för att avgöra om en rondellösning är möjlig. Även korsningen 

Skeppsbron/Nybrogatan behöver utredas för eventuell rondellösning. Utifrån 

de övergripande beskrivningarna behöver förvaltningen fördjupa 

utredningarna för att fastställa vilka möjligheter som finns utrymmesmässigt 

och ekonomiskt.  De gator som korsar Nybrogatan i nord-sydlig riktning 

behöver utredas trafiksäkerhetsmässigt för oskyddade trafikanter. 

Socialt perspektiv 

Tryggheten för alla trafikanter ökar men mest för de oskyddade 

trafikanterna. Mötesplatsernas placering och utformning påverkar hur enkelt 

människor kan mötas då målpunkten ofta är centrum och torget. 

Möjligheterna att nå sin målpunkt förbättras vid en ombyggnation. 

Ekologiskt perspektiv 

Att ge varje trafikslag tydligt utrymme bidrar till människors val av 

transportsätt. Förslaget möjliggör miljövänliga alternativ för färd till eller 

genom centrum. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Underhållskostnaderna i området runt Nybrogatan är förhöjda utifrån gatans 

skick och ålder. Med en investering i området förlängs livslängden. 
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Ekonomiskt påverkas kommunens ekonomi av investeringen men 

gatukapitalet behålls eller ökar beroende på lösning.    

Beslutsunderlag 

Muntlig föredragning av förvaltningschef vid sammanträde 2019-10-17.  

______  
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§ 156 Dnr 2017-002896 514 

Ärendet utgår - Nya parkeringsriktlinjer 

Samhällsnämndens beslut 

Ärendet utgår.  

____  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 157 Dnr 2018-000121 450 

Medborgarförslag - Tömningsstation för husbil-
husvagn 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att delvis anta medborgarförslaget genom att gå vidare med en 

lokaliseringsutredning.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom 2018-05-18 där förslagställaren föreslår att 

samhällsförvaltningen ska anlägga en tömningsstation för gråvatten och 

latrin för husvagnar och husbilar samt att möjlighet finns att fylla på 

färskvatten.  

Beslutsunderlag 

Teknikavdelningen har under sommaren 2018 tillsammans med 

tillväxtavdelningen och fastighetsägaren Härnösandshus planerat och byggt 

6 st. husbilsplatser på Torsviksområdet. Platserna är i nära anslutning till 

gästhamnens servicehus men saknar de faciliteter som medborgarförslaget 

önskar. I samband med de byggnationerna har ett arbete utförts med att 

försöka få till en tömningsstation, samtal och möten har hållit med Hemab 

VA och förslag på flera platser har arbetats fram. Teknikavdelningen avser 

lokaliseringsutreda ytterligare.  

______  
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§ 158 Dnr 2019-000067 3.6.7 

Medborgarförslag - Ställa upp toavagn och 
sopsorteringskärl på parkeringen vid Vårdkasens 
spårcentral  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att bifalla medborgarförslaget om sopsorteringskärl, men i övrigt avslå 

medborgarförslaget. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-12-29. 

Förslagställaren föreslår att kommunen ska bygga en toalett eller alternativt 

ställa upp en toalettvagn vid Vårdkasens spårcentral. Förslagsställaren 

föreslår vidare också att kommunen ska ställa upp en soptunna eller 

alternativt flera sopsorteringskärl vid samma område.         

Beslutsunderlag 

Vårdkasens friluftsområde har idag utvecklats varför aktiviteter och 

människor i rörelse har ökat. Några av de större åtgärder som kommunen 

genomfört under senare år är ett årligt föreningsstöd till Härnösands 

Orienteringsklubb för anläggandet av ett nytt klubbhus, samt ett helt nytt 

skyltsystem för att förbättra tillgängligheten på området. För att Härnösands 

Orienteringsklubb ska få tillgång till det årliga föreningsstödet så finns det i 

ett avtal med föreningen där vissa villkor finns angivna som skall gynna 

utvecklingen av området. Några av dessa villkor är bland annat att andra 

föreningar skall erbjudas tillgång till stugan efter särskild överenskommelse, 

samt att omklädningsdelen med tillhörande dusch och toaletter skall kunna 

erbjudas till allmänheten vissa tider. Dock skall kommunen vid dessa tider 

ansvara för någon form av bemanning genom personal från 

Arbetslivsförvaltningen.  Med hänvisning till denna överenskommelse så 

anser Samhällsförvaltningen att det först ska utredas möjligheter för att 

utnyttja befintliga lokaler på området för att tillgodose besökares behov av 

toalett på området istället för att bygga ytterligare en byggnad med 

tillhörande toaletter. Alternativet med en toalettvagn anses inte heller 

uppfylla de krav som idag ställs på tillgänglighet för besökare.                                                                                             

När det gäller behovet av sopkärl så har det precis som förslagsställaren 

påtalat varit en brist för ett område som nyttjas så frekvent av dagliga 

besökare.                                                                                                                         

Samhällsförvaltningen har därför placerat ut två stycken nya kärl på 

området, dels vid parkeringen och dels nere vid själva stadion området. 
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Förhoppningsvis ska det leda till minskad nedskräpning och att området 

därför skall kännas än mer attraktivt.  

______  
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§ 159 Dnr 2019-000066 1.1.3.1 

Medborgarförslag - Vinterpark vid Simhallen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden besluta  

att avslå medborgarförslaget.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-12-29. 

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska bygga/skapa en vinterpark vid 

simhallen mellan båtbryggorna och Bryggaren strand. Ett lek- och 

aktivitetsområde för barn och deras föräldrar. Med en isbana, en hinderbana, 

snöborg med rutschkanor, grillplatser med sittbänkar och solstolar för 

vårsolshänget.  

Beslutsunderlag 

Anläggandet isbanor på naturis är en komplicerad ansvarsfråga som kräver 

en speciell organisation för att sköta banan. 

Arbetsmiljöriskerna för personalen och för maskiner som ska vistas och 

utföra arbetet kommer att kräva noggranna analyser för att säkerställa 

arbetet. Det kan krävas särskilda maskiner med evakueringslucka genom 

taket om maskinen skulle gå genom isen eller annan utrustning för 

ändamålet som idag inte finns i vår maskin-park.   

                                                                                                                                 

Kontrollen av isens tjocklek för att garantera säkerheten för allmänheten och 

daglig information om statusen på banan kommer också att kräva extra 

resurser. Samhällsförvaltningen har idag tyvärr inga resurser i budget för att 

sköta underhåll och kontroll av en naturisbana.                                                              

Avdelningen trafik/fritid har även inhämtat interna remissynpunkter från 

teknik och tillväxtavdelningen, som hänvisar till tidigare medborgarförslag 

som avslagits, samt att avvakta ett eventuellt hotellbygge på området. Om ett 

nytt hotell byggs på området så måste ett mer helhetsgrepp tas för 

utformningen av hela Kanaludden för att optimera olika alternativ till 

aktiviteter. För övrigt anser Samhällsförvaltningen att området har en 

utvecklings-potential som går i linje med förslagsställarens tankar, men för 

närvarande så måste hotellfrågan först avgöras innan byggnation av olika 

aktiviteter påbörjas.  

______  
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§ 160 Dnr 2019-002816 3.2.2.5 

LONA Projekt II - Utveckling av Gerestabäcken 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att ge Samhällsförvaltningen i uppdrag att ansöka om LONA-bidrag 

gällande att genomföra åtgärder inom Gerestabäckens område,  

att ge Samhällsförvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder enligt 

eventuellt beviljat LONA-bidrag, samt  

att egna medel ur investeringsbudget 2020 omfattar maximalt 800 000 kr i 

ansökan.  

Bakgrund 

Samhällsnämnden har under 2018-2019 anlitat Ecogain för att göra en 

förstudie med syfte att ta fram åtgärdsförslag för Gerestabäckens område. 

Förstudien har finansierats av 90 % statliga LONA-bidrag (Lokala 

naturvårdssatsningen). Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån flera olika 

aspekter som påverkar området.  

Gerestabäcken är ett stadsnära vattendrag som rinner från Härnösands 

Hästsport Arena ner via en kulvert i Gånsviksdalen. Vidare rinner den sedan 

som ett öppet vattendrag förbi Gerestaskolan för att övergå i en djup ravin. 

Från Rosenbäcksallén till Solumsvägen är Gerestabäcken idag uträtad och 

avsmalnad, som slutligen mynnar ut i Södra sundet.  

Gerestabäcken har vandrande havsöring och har haft ett myllrande liv av 

växter och vattenlevande organismer. Bäcken har med tiden blivit allt 

artfattigare. Vid delsträckan mellan Rosenbäcksallén till Solumsvägen har 

gräset tagit över och invasiva främmande växter som jättebalsamin och 

parkslide växer intill bäckfåran. Hårdgjorda ytor, kulverteringar och 

uträtning av vattendraget har ökat tillrinningen till, och i bäcken. Vid kraftig 

nederbörd finns det inga möjligheter att buffra vattnet utan vattnet rinner 

med hög hastighet och drar med sig jordmassor från slänterna till bäcken, 

vilket skapar både översvämning och sedimentering. 

Dagvattenledningar har dragits från bostadsområden till Gerestabäcken som 

har resulterat till att det periodvis flödar stora vattenmängder i bäcken och att 

bäcken i högre grad blir påverkad av miljögifter. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningen bedömer att det är angeläget att genomföra åtgärder i 

området. Åtgärderna kommer dessutom att gynna den biologiska mångfalden 

samt förbättra parkområdet för invånarna. Samhällsförvaltningen anser att 

LONA-bidragen leder till att det går att genomföra åtgärderna på ett 

ekonomiskt fördelaktigt sätt.  

______  
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§ 161 Dnr 2019-002957 3.2.2.9 

Taxa för offentlig kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta  

att anta reviderad taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, 

samt  

att fastställa timavgiften till 1002 kr.  

Bakgrund 

Kommunernas avgiftsuttag för livsmedelskontrollen är i dag reglerad i 

kontrollförordning (EG) 882/2004 och den svenska regleringen som finns i 

livsmedelslagen (2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och 

förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter. 

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i 

kraft. De nya bestämmelserna ersätter reglerna i den nu gällande 

kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa den svenska 

livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Regeringen har dock 

aviserat att ändringar i bland annat förordning 2006:1166 kommer ske under 

senhösten 2019 men att denna behåller sitt gamla SFS-nummer. 

Nuvarande av kommunfullmäktige fastställd taxa för kommunens offentliga 

kontroll av livsmedel, KF 2011-12-19 (§ 208) har gällt sedan 2012 och 

stödjer sig på den nu gällande kontrollförordningen. I samma beslut 

fastställdes timavgiften till 950 kr och denna har inte justerats sedan dess, 

trots att samhällsnämnden haft möjlighet att indexuppräkna den.  

Om inte taxan för livsmedelskontrollen revideras innan årsskiftet är det inte 

möjligt för samhällsnämnden ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och  

avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra 

offentlig kontroll under år 2020. 

Upplysningsvis kommer taxan troligen att behöva justeras igen under senare 

delen av 2020 eftersom förordningsändringarna inte är kända i dagsläget.  

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, har mot den bakgrunden tagit fram 

ett nytt underlag för taxa (bilaga 1) anpassade till den nya 

kontrollförordningen. Generellt har bestämmelserna utformas relativt brett 

och utan hänvisningar eftersom relevanta förordningar är under förändring. 
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Bedömning 

Samhällsförvaltningen bedömer att taxan för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningens område ska revideras enligt bifogad bilaga och 

taxan föreslås träda i kraft den första januari 2020.  

För att avgifterna ska täcka samhällsnämndens faktiska kostnader anser 

samhällsförvaltningen även att timavgiftens storlek behöver justeras genom 

en indexuppräkning från dagens 950 kr till 1002 kr. 

Beslutsunderlag 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen.    

______  
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§ 162 Dnr 2018-000163 046 

Redovisning från Kullens förskola Förskolornas och 
grundskolornas miljöstipendium 2018 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.      

Beslutsunderlag 

Personal och barn från Kullens förskola redovisar miljöstipendium 2018.     

______  
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§ 163 Dnr 2017-002989 219 

Gestaltningsprogram för Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta gestaltningsprogram för Härnösands kommun.  

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslutade den 14 december 2017, § 235 att ge 

samhällsförvaltningen i uppdrag att ta fram en projektplan, tidsplan och 

budget för framtagande av ett gestaltningsprogram för Härnösands kommun. 

Samhällsnämnden beslutade den 1 mars 2018, § 49, att avgränsningen i 

gestaltningsprogrammet ska vara riksintresset samt utvecklingsområden och 

att gestaltningsprogrammet inte ska vara en fördjupad översiktsplan (FÖP). 

Under arbetet med detta program har även arbete påbörjats med att ta fram 

en ny översiktsplan för Härnösands kommun. De delar som avser 

utvecklingsområden kommer istället att beskrivas och motiveras i den 

kommande översiktsplanen eftersom dessa områden är långsiktiga objekt 

och gestaltningsprogrammet syftar till att kunna användas här och nu. Vissa 

delar i gestaltningsprogrammet kommer även att lyftas in i den nya 

översiktsplanen för att lägga extra vikt vid de områden som bör bevaras, 

förvaltas och utvecklas varsamt för att värna om det kulturmiljömässiga 

värdet. Gestaltningsprogrammet är en samling riktlinjer för utformning av 

det offentliga stadsrummet. Detta består av gator, torg, grönytor, parkeringar, 

men också av de fasader som omger dessa. I programmet visas vilka 

arkitektoniska principer som ligger till grund för byggnader, grönytor och 

gator. En stads konstnärliga uttryck är inte begränsat till konstnärlig 

utsmyckning. Det handlar om den ständigt föränderliga konstnärliga helhet 

som uppstår i samarbetet mellan invånare, näringsliv, konstnärer och 

kommunen.  

Beslutsunderlag 

Förslag till Gestaltningsprogram för Härnösands kommun.     

______  
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§ 164 Dnr 2017-002997 530 

Mobilitetsriktlinjer 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta förslag till Mobilitetsriktlinjer och vägledning för parkering i 

Härnösands kommun.   

Bakgrund 

Samhällsnämnden har den 8 februari 2018 § 19 beslutat att ge 

samhällsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till mobilitetsnorm 

för Härnösands kommun. För samhällsförvaltningen är en mobilitetsriktlinje 

viktig när vi för dialoger med byggentreprenörer både i tidiga 

detaljplaneskeden men även i bygglovshandläggningen. Detta för att 

långsiktigt kunna planera trafikflöden, renhållning- och snöröjning samt 

behov av kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar. 

Kommunen har det övergripande ansvaret att planera för parkering och detta 

sker oftast i detaljplanerna. Dock är det alltid fastighetsägarens ansvar att 

ordna med parkering för sin fastighet. Tidigare förslag till mobilitetsnorm 

har presenterats för samhällsnämnden i september 2018. Sen dess har 

revideringar skett utifrån de synpunkter som inkom från nämnden. Bland 

annat har namnet ändrats från ”mobilitetsnorm” till ”mobilitetsriktlinje”.  

Mobilitetsriktlinjen tar sitt avstamp i det Trafikprogram som tagits fram för 

Härnösands kommun. Det innebär att Härnösand ska utvecklas mot en 

struktur som tydligt signalerar en prioritering mellan trafikslag där cykel-, 

gång- och kollektivtrafik har företräde framför biltrafiken. 

Mobilitetsriktlinjen innehåller också förslag på åtgärder som en 

fastighetsägare/fastighetsutvecklare kan vidta för att ställa om till ett mer 

hållbart resande.  

Beslutsunderlag 

Förslag till mobilitetsriktlinjer och vägledning för parkering i Härnösands 

kommun.  

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2019-002532 3.1.2.0 

Ärendet utgår Riktlinjer för tillfälliga byggnader 

Samhällsnämndens beslut 

Ärendet utgår.    

 

____  
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§ 166 Dnr 2019-000124 3.1.1.1 

Ärendet utgår -Taxa - plan- och bygglov, Härnösands 
kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Ärendet utgår.  

______  
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§ 167 Dnr 2019-000130 3.1.5.2 

Ärendet utgår- Bygglov -enbostadshus på fastigheterna 
Ulvvik 1:68 och 1:69, SAM-2019-2559. 

Samhällsnämndens beslut 

Ärendet utgår 

______  
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§ 168 Dnr 39246  

Delegationsbeslut till granskning 2019-10-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

  

Delegationsbeslut till granskning är: 

SAM-2019-1969 Radon - föreläggande om åtgärder. Muntlig föredragning 

av Katja Andersson, miljöhandläggare vid sammanträde 2019-10-17. 

 

SAM-2019-2455.1164.Yttrande angående tillstånd enligt ordningslagen 

Korsmässomarknad, Muntlig föredragning av Mathias Rönnqvist, teknisk 

handläggare vid sammanträde 2019-10-17.  

______  
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§ 169 Dnr 32957  

Eventuellt tillkommande ärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Inga tillkommande ärenden.  

______  

 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(35) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ordförande rapporterar om:                                    

 Bussgods styrelsemöte 

 Kommunfullmäktige 

 Presidieträff HEMAB 

 Bokslutskonferens 

 Kollektivtrafikmyndighetens förbundsdirektion   

                                                                         

_____  
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§ 171 Dnr 31771  

Förvaltningschefen rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen rapporterar om:                                   

 Utsprångskajen 

 Padelbana på Högslätten 

 Alkoholhandläggning 

 Personal - arbetsmiljö         

 ______  
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§ 172 Dnr 31772  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Inga övriga rapporter.                      

                                     

______  
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§ 173 Dnr 39185  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-10-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Lista delegationsbeslut 2019-10-17.  

______  
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§ 174 Dnr 39195  

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt 
förteckning 2019-10-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

Beslutsunderlag 

Delgivningar, protokoll och skrivelser: 

 

Protokoll byggmöte nr 8 Svevia, 2019-09-05 

 

Trafikrapport Härnösand  

______  
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§ 175 Dnr 39205  

Informationer 2019-10-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

 

Samhällsnämnden har på dagens sammanträde fått information om följande: 

 

Politikerdialog kring social hållbarhet från Länsstyrelsen. 

 

Nämnden har under sammanträdet  haft en strategisk diskussion om mål.  

______  

 


