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Sammanträdesdatum

2018-06-14
Samhällsnämnden
Plats och tid

Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 14 juni 2018 kl 08:15-15:05
Ajournering kl 09:25–09:50, kl 10:55 – 13:00, kl.14:30-14:40

Beslutande

Ledamöter

Sara Nylund (S), Ordförande
Knapp Britta Thyr (MP), 1:e vice ordförande
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande
Ingvar Wiklund (S)
Roland Strömqvist (S)
Mårten Holmström (L) tjänstgörande ersättare för Lillemor Andersson (C)
Leif Jonsson (M) närvarande under förmiddagen kl.08:15-12:00
Ingemar Wiklander (KD) tjänstgörande ersättare för Leif Jonsson (M) kl.13:00-15:05
Fekre Kamal (S)
Jakob Hedin (V) tjänstgörande ersättare för Urban Bolander (V)
Louise Solin (S) tjänstgörande ersättare för Monica Fahlén (S)
Lisa Dahlén (MP)
Närvarande ej tjänstgörande
ersättare

Ersättare

Övriga närvarande

Thomas Jensen, förvaltningschef, Johanna Laine, kommunsekreterare

Justerare

Christian Wasell (M)

Justeringens plats och tid

Samhällsförvaltningen, förvaltningschefens tjänsterum, 2018-06-19, kl.08:00

Anne-Cathrine Genberg (S)
Ghaidaa Shihab (MP)
Linda Saltin (S)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johanna Laine

Ordförande
Sara Nylund
Justerare
Christian Wasell

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

Samhällsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-14

Datum då anslaget sätts upp

2018-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsförvaltningen

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Johanna Laine
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2018-07-11
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Informationsärenden
Samhällsnämnden har tagit del av information om följande ärenden:


Upphandling konstgräsplan Bondsjöhöjden – Ulf Andersson,
trafikchef



Översyn egenavgifter färdtjänst – Ulf Andersson, trafikchef



Medborgarförslag – Parkering Brännans förskola – Ulf Rehnberg,
trafik- och infrastrukturplanerare



Detaljplan Seminariet 16 – Malin Nyberger, detaljplanehandläggare
och Hanna Viklund, mark- och exploateringshandläggare



Del av Solumshamn 1:25 och 1:162 – Linda Johansson, planarkitekt



Förslag till yttrande – Granskning gällande IT-säkerhet – Thomas
Jensen, förvaltningschef



Budgetuppföljning maj 2018 – Thomas Jensen, förvaltningschef



Medborgarförslag – Angående kommunens föreningsbidrag – Sandra
Sjölander, fritidshandläggare



Servicegarantier för samhällsförvaltningen – Helene Lager, miljöchef
och Alexandra Nilsson, plan- och byggchef



Delegationsbeslut till granskning – Katja Andersson,
miljöhandläggare och Ulf Rehnberg, trafik- och
infrastrukturplanerare



LONA-projekt Fladdermusinventering – Monika Bertgren,
planekolog och Jens Rydell, fladdermusforskare



Investeringsprojekt – läget i de större projekten – Niklas Hälldal,
teknikchef

______
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§ 107

Dnr 30343

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att utse Christian Wasell (M) till justerare.
Protokollet justeras 2018-06-19, kl.08.00
______
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§ 108

Dnr 31757

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen med de föreslagna ändringarna.
Bakgrund
Ordföranden Sara Nylund (S) går igenom dagordningen och föreslår att
följande ärenden utgår från föredragningslistan:


nummer 16, ”Eventuellt tillkommande ärenden”, samt



nummer 21, ”Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt
förteckning 2018-06-14”.

______
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§ 109

Dnr 38101

Föregående protokoll 2018-05-03
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga föregående protokoll till handlingarna.
Beslutsunderlag
Samhällsnämndens protokoll daterat 2018-05-24
______
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§ 110

Dnr 2018-000087 042

Budgetuppföljning maj 2018
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Härmed överlämnas budgetuppföljningen per den sista maj för
samhällsnämndens verksamheter. Nytt avtal för gatuentreprenaden kommer
att införas from juni 2018 med ny leverantör. Den snörika vintern ger effekt
på fritidsverksamhetens kostnader som ligger över budget för perioden,
främst för fritidsanläggningar. På Hästsportarenan har man drabbats av
sjukdom bland hästarna vilket har lett till en tids avstängning av arenan och
verksamheten. Det totala utfallet för samhällsnämnden på driften visar ett
överskott på 3,3 mnkr per sista maj, föregående månad visade ett överskott
på 2,8 mnkr.
Fördelning enligt tabeller nedan.
Samhällsnämndens verksamheter

Utfall mot budget
Jan - Maj 2018
(mnkr)

Justerandes sign

Nämnd

0,0

Förvaltningsledning/administration

0,2

Avskrivningar

1,5

Fritid

0,2

Trafik

0,8

Miljö

0,1

Plan och Bygg

1,0

Teknik

-0,5

Totalt

3,3
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Utfall per kontoslag (tkr)
Konto 3-8
exkl skattemedel, tkr

Periodens budget Periodens utfall
maj 18
maj 18

Intäkter o inkomster
Kostnader o utgifter
Kostnader för arbetskraft
Lokaler,inköp,övriga kost
Tjänster,resa,avg,övriga
Finansiella kostn och intäkter
Totaler

1 838
-4 935
-3 761
-2 957
-4 864
-4
-14 683

Periodens
Differens maj 18

2 005
-4 854
-3 835
-3 093
-4 394
-4
-14 174

Differens mot budget
ack jan - maj 18

167
81
-74
-136
470
0
509

-577
1 931
271
-54
1 722
1
3 294

Analys av tabeller och utfall per den sista maj
Fritidsverksamhet (tkr)
Årsbudget
Budget för
Jan 18 - Dec 18 Jan 18 - maj 18
Fritidsverksamhetens intäkter
varav tilldelade skattemedel
varav bidrag
varav övriga intäkter
Fritidsverksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnad
varav bidrag
varav köp av verksamhet
varav övriga kostnader
Fritidsverksamheten total

Utfall
Jan 18 - maj 18

Avvikelse

57 747,8

25 043,6

24 744,4

44 347,4

19 205,0

19 205,0

0,0

732,4

302,8

279,4

-23,4

12 668,0

5 535,8

5 260,0

-275,8

-57 747,8

-25 043,6

-24 516,8

526,8

-21 243,7

-8 861,6

-8 674,8

186,8

-23 350,9

-10 105,4

-10 237,4

-132,0

-3 740,6

-1 961,1

-1 680,0

281,1

-1 526,2

-804,7

-588,4

216,3

-7 886,4

-3 310,8

-3 336,2

-25,4

0,0

0,0

227,6

227,6

Analys av tabell

Fritidsverksamheten visar ett överskott om 0,2 mnkr.
Analysen av intäkter för fritidsverksamheter visar ett underskott mot budget
för perioden.
Kostnadsanalysen visar att personalkostnaderna ligger lägre mot budget och
ger ett överskott. Lokalkostnader ligger högre mot budget. Köp av
verksamhet samt övriga kostnader ger tillsammans ett överskott mot budget.
Utbetalning av bidrag ligger med ett överskott för perioden.
Analys av utfall

Resultatet för fritidsverksamheten per sista maj slutar med ett överskott på
0,2 mnkr. Fritidsledning har ett överskott på 0,2 mnkr per sista maj. Detta
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överskott avser främst bidragsutbetalningar som inte ligger i nivå mot
budget.
Badanläggningar har ett underskott för perioden på 0,4 mnkr mot budget.
Underskottet beror på högre lönekostnader för Simhallen i Härnösand samt i
Hälledal med 0,4 mnkr samt lägre intäkter än budgeteterat med 0,2 mnkr.
Överskott på fastighetskostnader med 0,2 mnkr och beror på att alla
planerade åtgärder inte genomförts.
Fritidsanläggningar har ett underskott mot budget på 0,3 mnkr. Underskottet
beror på snöskottning av tak samt konstgräsplan men även kostnader av
renovering i serviceanläggningen som härrör till föregående år.
Ungdomsverksamheten har ett överskott på 1,0 mnkr. Personal- och
materialkostnaderna ligger under budget och avser den nya skolfritidsgården
och ger ett överskott.
Hästsport Arenan har ett underskott mot budget på 0,4 mnkr med kostnader
som härrör till avstängning av anläggningen, som drabbades av kvarka under
våren, samt snöskottning av anläggningens tak.
Entreprenaden på fritid ligger med ett överskott på 0,2 mnkr.
Miljöverksamhet (tkr)
Årsbudget

Budget för

Utfall

Jan 18 - Dec 18 Jan 18 - maj 18
Miljöverksamhetens intäkter
varav tilldelade skattemedel
varav bidrag
varav övriga intäkter
Miljöverksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnad
varav bidrag
varav köp av verksamhet
varav övriga kostnader
Miljöverksamheten totalt

Jan 18 - maj 18

6 213,7

2 538,0

2 675,8

3 323,7

1 334,3

1 334,3

0,0

1 000,0

418,3

613,5

195,2

1 890,0

785,4

728,0

-57,4

-6 213,7

-2 538,0

-2 556,9

-18,9

-4 940,2

-2 058,3

-1 984,7

73,6

0,0

0,0

-1,2

-1,2

0,0

0,0

-25,2

-25,2

137,8

-250,0

0,8

0,0

-0,8

-1 023,5

-480,5

-545,8

-65,3

0,0

0,0

118,9

118,9

Analys av tabell

Miljöverksamheten visar ett överskott om 0,1 mnkr per sista maj.
Analys av intäkterna visar överskott för perioden på bidrag och externa
intäkter.
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Analysen av kostnaderna visar att personalkostnaderna ligger med ett
överskott mot budget och att övriga kostnader ligger något under budget och
ger ett litet underskott.
Analys av utfall

Miljöverksamheten ger totalt ett överskott om 0,1 mnkr per sista maj.
Intäkter och bidrag ger verksamheten ett överskott för perioden och
kostnaderna ligger totalt i balans mot budget för perioden.
Plan och Byggverksamhet (tkr)
Årsbudget
Budget för
Jan 18 - Dec 18 Jan 18 - maj 18
Plan- och byggverksamhetens intäkter
varav tilldelade skattemedel
varav bidrag
varav övriga intäkter
Plan- och byggverksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnad
varav bidrag
varav övriga kostnader
Plan- och byggverksamheten totalt

Utfall
Jan 18 - maj 18

Avvikelse

11 070,3

4 555,4

4 126,5

-428,9

8 070,3

3 305,4

3 305,4

0,0

3 000,0

0,0

2,8

2,8

0,0

1 250,0

818,3

-11 070,3

-4 555,4

-3 153,7

1 401,7

-6 745,9

-2 815,1

-2 817,6

-2,5

0,0

0,0

-1,9

-1,9

-3 950,0

-1 579,6

68,4

1 648,0

-374,4

-160,7

-402,6

-241,9

0,0

0,0

972,8

972,8

Analys av tabell

Plan och byggverksamheten visar ett överskott på 1,0 mnkr per sista maj.
Analys av intäkter visar på ett underskott för perioden under budgeterad
nivå.
Analysen av kostnaderna visar att personal- och lokalkostnader ligger i nivå
med budget. Utbetalning av bidrag visar ett överskott mot budget medan
övriga kostnader ger ett underskott mot budget.
Analys av utfall

Plan- och byggverksamheterna ger tillsammans ett överskott med 1,0 mnkr
för perioden. Bostadsanpassning ger ett överskott för perioden på 1,6 mnkr.
Övriga kostnader har ett underskott på 0,2 mnkr på grund av införande av
digitalisering samt underskott mot intäkter med 0,4 mnkr då det under våren
inte varit så högt tryck på bygglovärenden.
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Teknikverksamhet (tkr)
Årsbudget
Budget för
Jan 18 - Dec 18 Jan 18 - maj 18
Teknikverksamhetens intäkter
varav tilldelade skattemedel
varav bidrag
varav övriga intäkter
Teknikverksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnad
varav köp av verksamhet
varav övriga kostnader

Utfall
Jan 18 - maj 18

Avvikelse

36 531,7

12 243,7

11 864,8

-378,9

33 015,3

11 042,7

11 042,7

0,0

450,0

0,0

8,6

8,6

3 066,4

1 201,0

813,5

-387,5

-36 531,7

-12 243,7

-12 377,7

-134,0

-4 931,4

-2 056,2

-1 948,2

108,0

-1 937,4

-958,1

-807,8

150,3

-28 486,8

-8 764,0

-9 184,2

-420,2

-1 176,1

-465,4

-437,5

27,9

0,0

0,0

-512,9

-512,9

Teknikverksamheten totalt

Analys av tabell

Teknikverksamheten inklusive entreprenaden visar ett totalt underskott på
0,5 mnkr per sista maj. Entreprenadens utfall ligger i nivå med budget för
perioden. Utfallet för bidrag samt övriga intäkter ger ett underskott mot
budget. Analysen av kostnaderna visar att personalkostnaderna har ett
överskott mot budget. Lokalkostnaderna tillsammans med köp av
verksamhet ligger med ett underskott mot budget. Övriga kostnader har ett
litet överskott för perioden.
Analys av utfall

Intäkter och bidrag ger ett underskott mot budget för perioden med 0,4 mnkr.
Köp av verksamhet tillsammans med lokalkostnader har ett underskott på 0,2
mnkr mot budget för perioden och avser i huvudsak gatubelysning.
Personalkostnader ger ett överskott på 0,1 mnkr mot budget.
Trafikverksamhet (tkr)
Årsbudget

Budget för

Utfall

Jan 18 - Dec 18 Jan 18 - maj 18
Trafikverksamhetens intäkter
varav tilldelade skattemedel
varav bidrag
varav övriga intäkter
Trafikverksamhetens kostnader
varav personalkostnader
varav lokalkostnad
varav köp av verksamhet
varav övriga kostnader
Trafikverksamhet totalt

Justerandes sign

Jan 18 - maj 18

Avvikelse

49 169,3

21 892,0

22 144,6

44 176,3

19 816,4

19 816,4

252,6
0,0

0,0

0,0

101,9

101,9

4 993,0

2 075,6

2 226,3

150,7

-49 169,3

-21 892,0

-21 311,2

580,8

-3 399,3

-1 417,0

-1 610,3

-193,3

-1 581,0

-661,3

-611,9

49,4

-30 935,0

-12 885,3

-12 653,2

232,1

-13 254,0

-6 928,4

-6 435,8

492,6

0,0

0,0

833,4

833,4
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Analys av tabell

Trafik visar ett överskott om 0,8 mnkr för perioden. Analys av intäkterna för
perioden visar att verksamhetens intäkter ligger över budget. Analysen av
verksamhetens kostnader visar ett överskott mot budget. Personalkostnader
ger ett underskott mot budget. För övrigt ger resterande kostnadsslag för
fritid alla ett överskott mot periodens budget.
Analys av utfall

Trafik har ett överskott om 0,8 mnkr per sista maj. Personalkostnader ger ett
underskott mot budget och avser hållbara resor och kompenseras av internt
samt externt bidrag. Subventionerad kollektivtrafik ger ett överskott på 1,5
mnkr och totalt på administration ger det ett överskott på 1,3 mnkr.
Bilpoolen har ett överskott på 0,5 mnkr på interna intäkter av
servicekostnader som inte har periodiserats. Färdtjänst har ett underskott
med 0,7 mnkr då resandet har ökat samt kostnader för slutavräkning 2017.
Busstrafik för landsbygd och tätort ligger med ett underskott på 0,6 mnkr
mot budget för kostnader 2017. Skolskjutsar totalt ligger för perioden med
ett överskott på 0,3 mnkr.
Investering
Samhällsförvaltningens investeringsutgifter uppgår till 10,8
mnkr av en budget på 57,7 mnkr. Utfallet är fördelat enligt följande.
- Fritid

0,1 mnkr

- Miljö

0,0 mnkr

- Teknik

10,7 mnkr

Teknikverksamhetens utfall avseende investeringar är 10,7 mnkr per sista
maj enligt nedan tabell (tkr), av en total budget på 52,5 mnkr.
Förvaltningen har fått i uppdrag att revidera årets investeringsbudget och
kommer at beslutas i KF i juni. Kronholmskajens projekt har fortgått hela
vintern och har ett utfall på 8,1 mnkr. Lövuddsvägen färdigställs och har ett
utfall på 1,7 mnkr. Mindre summor har debiterats för perioden med
uppstarts- och projekteringskostnader på övriga projekt. Pågående projekt
under maj månad är Staket järnväg samt E4 Älandsbro.
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Projekt
1031
1032
1033
1034
1035
1745
1746
1760
1774
1800
1811
1824
1832
1840
1841
1842
1843
1844
1847
1849
1850
1851
1865
1878
1880
1903
1907
1908
1909
1910
1911
1914
1920
1921
Totaler

Teknik
Strengbergsgatan inkl G
Kapellgatan
Kempevägen
Videgränd
RE konstbyggnader/broar
Bro ö järnv, Ådalsv
Strandängsvägen
Utsprångskajen
E4 Älandsbro anslutning
GC Torget-Universitetsb.
Bro + GC Bildhuggaren
Staket Järnväg
Cykelpark.Johannesb.huset
GC Gånsviksdalen
Ny GC Grönkullap.+Kappels
Västra Ringvägen et 2
GC Vårstagatan-Sockenv.
Verkstadsvägen et 2
Lövuddsvägen
Frideborgsgatan
Volontärvägen
Nybrogatan
Gestaltning Lövuden
Kronholmskajen
Talgoxevägen
Dagvatten ledningar
Parker
Tillgänglighet
Trafiksäkerhet
GC-vägar reinv
Enskildväg
Reinvest inom gatukontrak
RE Belysning
Utredningar/förstudier

Budget
2018
52 500
1 700
3 000
2 300
1 000
1 000
25 000
0
1 800
3 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
300
500
0
0
2 500
1 000
1 200
400
400
1 000
400
600
2 000
1 200
57 700

Investeringar
Netto
Jan 18 -Maj 18
10 692
0
0
0
0
45
218
73
258
16
191
-184
-207
-174
4
-1
50
-1
504
1 705
49
38
69
-349
8 054
335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 815

Återstår
av budget
41 808
1 700
3 000
2 300
1 000
955
24 782
-73
1 543
2 984
1 809
184
207
174
-4
1
-50
1
-504
-1 705
151
262
431
349
-8 054
2 165
1 000
1 200
400
400
1 000
400
600
2 000
1 200
46 885

Miljö har ett utfall på 0,0 mnkr av en budget på 0,8 mnkr enligt nedan tabell
(tkr)

Projekt
1030
1881
1912

Justerandes sign

Miljö
Södervägen
Fladderrmusinv, Lona
Naturvård

Budget
2018
800
600
0
200

Utdragsbestyrkande

Investeringar
Netto
Jan 18 -Maj 18
0
0
0
0

Återstår
av budget
800
600
0
200
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Fritid har ett utfall på 0,1 mnkr av en investeringsbudget på 4,4 mnkr för
2018 enligt nedan tabell (tkr)

Projekt
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2264
2298
2299

Fritidsverksamhet
Alpina liftar
RE pistmaskin vårdkasback
Spontanidrottsplats
Utbyggnad konstsnö BIP
Ny ismaskin
Hästar Hästsportarenan
Möbler Relaxen 2018
Bruksdammen Västanå
Inköp gym Hälledals simha
Disk till restar. i simha

Budget
2018
4 400
250
1 700
200
50
1 000
200
0
1 000
0
0

Investeringar
Netto
Jan 18 -Maj 18
123
0
0
0
0
0
0
43
0
66
14

Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-07
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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4 277
250
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200
50
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200
-43
1 000
-66
-14
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§ 111

Dnr 2018-000023 007, se även 2018-000018

Förslag till yttrande - Granskning gällande IT säkerhet
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta yttrandet som sitt eget och
att översända yttrandet till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Revisionen har granskat kommunens övergripande IT säkerhetsarbete.
Samhällsförvaltningen fick ett antal frågor att besvara som grund för
revisionens rapport. Utifrån rekommendationerna i revisionens rapport har
Samhällsförvaltningen, Socialförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen
arbetat fram ett gemensamt svar enligt bifogat förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-30
Förslag till yttrande på revisionens granskning av IT-säkerhetsarbete
______
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§ 112

Dnr 2018-000052 514

Medborgarförslag - Parkering Brännans förskola
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, samt
att beslutet delges berörd fastighetsägare, Hemfosa i Norrland AB.
Bakgrund
Andreas Ekman har inkommit med ett medborgarförslag (KS18-29-514) om
fler parkeringsplatser i anslutning till Brännans förskola.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-26 att överlämna medborgarförslaget till Samhällsnämnden för beredning och besvarande.
Sammanfattningsvis anser förslagsställaren att nuvarande parkering längs
Brännavägen som används för avlämning och hämtning av barn är livsfarlig.
Därför bör kommunen iordningsställa fler parkeringsplatser – förslagsvis på
det grönområde som finns nordöst om förskolan.
Brännans förskola drivs av kommunen i lokaler som hyrs av Hemfosa i
Norrland AB. Det parkområde som förslagsställaren pekar ut som lämplig
för parkering ingår i fastigheten Ön 2:52 som ägs av Härnösands kommun.
Inhämtat yttrande från skolförvaltningen
Samhällsförvaltningen har remitterat medborgarförslaget till
skolförvaltningen som 2018-04-27 lämnat följande yttrande:
1. Förslagsställarens synpunkter är relevanta då befintlig parkering för av/påstigning är i form av en ficka längs Brännavägen inte upplevs tillräckligt
säker.
2. Skolförvaltningen har aktualiserat frågan med Hemfosa gällande
medborgarförslaget och parkering vid Brännans förskola. Dessvärre har vi
ännu inte fått någon återkoppling från hyresvärden.
3. Avsaknad på återkoppling gör att vi inte heller har fått uppgifter om
möjligheter och kostnader för en eventuell anpassningsåtgärd

Kommunens ”parkeringsförsörjning”
Samhällsnämnden har uppdraget att sörja för det allmännas behov av
parkeringsplatser med utgångspunkt från de styrdokument som finns. När det
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gäller parkeringsbehov med direkt koppling till en viss verksamhet, bostäder
och/eller lokaler, så är det respektive fastighetsägare/hyresvärd som ska
ombesörja så att den aktuella verksamhetens parkeringsbehov tillgodoses.
Det faktum att det är kommunen som bedriver verksamheten i Brännans
förskola förändrar inte detta – alla fastighetsägare måste behandlas på
samma sätt oaktat vem som är hyresgäst.
Gällande detaljplan
När det gäller det föreslagna parkområdet nordväst om förskolan så är det i
stadsplan fastställd 1970-06-25 avsatt som ”allmän plats park”. Ett
ianspråktagande av delar av området för parkeringsyta kan därför inte ske
utan en detaljplaneändring.
Tidigare vidtagna åtgärder
Sedan en längre tid tillbaka har kommunen, i egenskap av väghållare,
genomfört hastighetsdämpande åtgärder efter Brännavägen förbi förskolan.
Åtgärderna har bestått sänkning av högsta tillåten hastighet till 30 km/h i
kombination med fysiska hastighetsdämpande åtgärder (avsmalningar och
”gupp”).
Sammanfattning
Samhällsförvaltningen anser, med vad som ovan framförts, att
medborgarförslaget ska anses vara besvarat men att det bör delges berörd
fastighetsägare för kännedom.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-31
Remiss skolförvaltningen daterad 2018-04-03
Yttrande från skolförvaltningen daterad 2018-04-27
Protokollsutdrag fullmäktige 2018-02-26
Medborgarförslag ”Parkering Brännans förskola”, inkom 2018-01-14
______

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

17(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-14
Samhällsnämnden

§ 113

Dnr 2018-000103 214,
Se även SAM2018-1222.214

Detaljplan för Seminariet 16, beslut om antagande
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta detaljplaneändringen för Seminariet 16.
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.
Syftet med planändringen är att upphäva gällande tomtindelning inom
fastigheten Seminariet 16 eftersom den inte längre är aktuell. På platser där
tomtindelning gäller kan det uppstå problem vid överlåtelse och försäljning
av mark. Härnösands kommun har köpt del av fastigheten Seminariet 16 och
planerar att exploatera marken för bland annat bostadsändamål. Hos
lantmäteriet finns en ansökning om fastighetsbildning för fastigheten och en
fastighetsbildning kan inte genomföras av lantmäteriet om inte
tomtindelningen på området upphävs. 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
innebär ingen ändring av övriga detaljplanebestämmelser. Användingen av
marken och byggrätter regleras även fortsättningsvis genom gällande
detaljplaner.
Beslut gällande planbesked fattades 2018-03-27 med stöd av
delegationsordning för Samhällsnämnden i Härnösands kommun och Planoch bygglagen (PBL) 5 kap. 2 och 5 §§.
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Planförslaget skickades ut för samråd 2018-04-26 med stöd av
delegationsordningen för Samhällsnämnden i Härnösands kommun och
Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. Något beslut gällande
granskning har inte tagits. Samhällsförvaltningen har upprättat en
samrådsredogörelse där inkomna synpunkter samt kommunens bemötande
sammanfattas. Under samrådet har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen
och Lantmäteriet.
Detaljplanen har hanterats med ett förenklat förfarande i enlighet med plan
och bygglagen (2010:900). Vid ett förenklat förfarande behöver ingen
granskning genomföras förutsatt att alla fastighetsägare är informerade om
att det enbart finns ett tillfälle att yttra sig (samrådet). I detta ärende har
därför ingen granskning genomförts.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-28
Samrådsredogörelse
Plankarta
Planbeskrivning
______
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§ 114

Dnr 2017-000091 214

Detaljplan för Solumshamn 1:3, beslut om granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att sända ut planförslaget för del av Solumshamn 1:3 på granskning.
Bakgrund
Planområdet är beläget utmed Södra sundet invid Solumshamnsvägen och
omfattar fastigheten del av Solumshamn 1:3. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra för ett flertal friliggande bostadshus i attraktivt läge på Södra
härnön. I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj
2011 och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas områdets mark och
vattenanvändningen som bebyggelse och rekreation. Omkringliggande
områden är värdefulla för det rörliga friluftslivet. En förändring av
markanvändningen kräver normalt en detaljplaneändring. Bebyggelsemiljön
ska inte försämras vid ny-, om- eller tillbyggnader. Södra härnön pekas
vidare ut som ett utvecklingsområde för bostäder.
Stor del av fastigheten regleras inte av någon detaljplan. En mindre del av
marken, vid vattnet berörs av detaljplan som anger Parkmark. Detaljplanen
fastställdes 1965-01-29 och genomförandetiden har gått ut.
Samhällsnämnden beslutade i § 118 2017-06-21 att ut sända planförslaget på
samråd. Samhällsnämnden beslutade i § 23 2018-02-08 att sända ut
planförslaget på granskning. I enlighet med miljöbalken 6 kap. 11§ har en
behovsbedömning upprättats för att bedöma om ett genomförande av
planförslaget skulle innebära en betydande miljöpåverkan eller inte.
Behovsbedömningen visar sammantaget att ett genomförande av
detaljplanen inte kommer att ha negativ inverkan på de miljökategorier som
finns i behovsbedömningen.
Planförslaget har varit ute för granskning från den 23 februari till 16 mars
2018. Samhällsförvaltningen har upprättat ett granskningsutlåtande där
inkomna synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas. Från
granskning inkom yttranden från länsstyrelsen (ingen erinran), lantmäteriet,
Härnösand Energi och Miljö, Räddningstjänsten och Skanova. Lantmäteriet
skriver i sitt yttrande förbättringsåtgärder för plankartan och text i
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planbeskrivningen som hanterar genomförandet av detaljplanen. Härnösands
Energi och miljö skriver att där gatans bredd understiger 8 meter ska ett
markreservat för ledningsnätet finnas för att förhindra byggnation vid
fastighetsgräns.
Räddningstjänsten Höga Kusten -Ådalen skriver att deras räddningsfordon
ska kunna ta sig inom 50 meter till bostad och att avståndet mellan
räddningsfordonets uppställningsplats och byggnadens angreppspunkt bör
vara under 50 meter. Vägnätet bör klara ett axeltryck av minst 100 kN.
Skanova AB skriver att de har markförlagda kablar inom planområdet och
önskar så långt det är möjligt att behålla teleanläggningarnas läge för att
undvika olägenheter och kostander vid flyttning. Skanova önskar att detta
ska noteras i planhandlingen. Om kablarna måste flyttas är det den part som
initierar åtgärden som får stå för kostnaden.
Efter granskning har ändringar gjorts i handlingen. I plankartan har den
fastighetsgräns som lantmäteriet informerade inte var inmätt och som låg i
ett osäkert läge kontrollerats och fastighetsgränsen har justerats.
Förbättringsåtgärder har utförts i plankartan för bättre läsbarhet och
förståelse. Vidare har markområden för bostad (B) tillkommit, mot befintliga
fastigheterna Solumshamn 1:10 och 1:15, där det i planförslaget var
naturmark (NATUR). Markytan är korsmarkerad vilket innebär att endast
komplementbyggnad får placeras på marken. Syftet med ändringen är att det
ska finns möjlighet för fastighetsägarna till Solumshamn 1:3 att sälja eller
arrendera marken till angränsande fastigheter.
Markytan för lokalgata (GATA1) har blivit bredare för de planerade tomterna
längs in i området med anledning av ledningsnätets framdragning.
Markanvändningen teknisk anläggning (E), sophantering, har tagits bort från
plankartan. Enligt Boverkets byggregler (BBR) får avståndet från entrén till
plats för hushållssopor inte vara mer än 50 meter. Gemensamhetsanläggning
(g) för sophantering har tagits bort från plankartan.
Planförslaget medger byggnation av komplementbyggnad mot befintliga
fastigheterna åt sydväst. markytan är markerad som korsmark och högsta
byggnadshöjd för komplementbyggnad får vara 3,5 meter. I planbeskrivningen
har text redigerats utifrån inkomna synpunkter och ändringar som gjorts på
plankartan. Med anledning av de revideringar som har utförts på
planförslaget efter föregående granskning är bedömningen av
samhällsförvaltningen att planförslaget ska skickas ut för granskning igen.

Detaljplanen hanteras med ett utökat förfarande i enlighet med plan och
bygglagen (2010:900).
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Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-04
Plankarta Solumshamn 1:3
Granskningsutlåtande
Behovsbedömning
Planbeskrivning
______
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§ 115

Dnr 2017-000028 214

Del av Solumshamn 1:25 och del av Solumshamn
1:162, beslut om granskning.
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att sända ut planförslaget för del av Solumshamn 1:25 och del av
Solumshamn 1:162 på granskning.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslutade att sända ut förslag till detaljplan för del av
Solumshamn 1:25 och för del av Solumshamn 1:162 på samråd med stöd av
delegationsordningen för Samhällsnämnden i Härnösans kommun och Planoch bygglagen (2010:900) 5 kap. 11§ den 2 juni 2018.
Planområdena är belägna vid Solumshamn på södra Härnön ca 8 km från
stadens centrum, på en halvö i Södra Sundets utvidgning vid den s.k.
Hamnfjärden.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsändamål (B) för delar av
fastigheterna Solumshamn 1:162 och 1:25, som idag inte är möjligt enligt
gällande detaljplan, vilken anger parkmark. Planförslaget medger även
lokalgata (GATA1) med enskilt huvudmannaskap.
Gällande detaljplan för aktuella planområden anger parkmark. Detaljplanen
fastställdes 1962-03-07 och genomförandetiden har gått ut.
I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011
och aktualitetsförklarad april 2016, redovisas områdets mark som
bebyggelse och rekreation. Omkringliggande områden är värdefulla för det
rörliga friluftslivet. Södra Härnön pekas ut som ett utvecklingsområde för
bostäder i översiktsplanen. En förändring av markanvändningen kräver
normalt en detaljplaneändring. Bebyggelsemiljön ska inte försämras vid ny-,
om- eller tillbyggnader.
Planområdet ligger inte inom riksintresset för totalförsvarets militära del,
men är utmärkt som särskilt behov av hinderfrihet.
I enlighet med miljöbalken 6 kap. 11§ har en behovsbedömning upprättats
för att bedöma om ett genomförande av planförslaget skulle innebära en

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

23(39)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-14
Samhällsnämnden

betydande miljöpåverkan eller inte. Behovsbedömningen visar sammantaget
att ett genomförande bedöms inte medföra en betydande inverkan på miljön,
hälsan eller på hushållningen med mark, vatten eller andra resurser, dvs.
allmänna intressen enligt 3 och 4 kap i miljöbalken. Det medverkar inte
heller till att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken överskrids.
Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.
Planförslaget har varit ute på samråd från den 14 februari till 7 mars 2018.
Samhällsförvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse där inkomna
synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas.
Från samrådet inkom yttranden från länsstyrelsen, lantmäteriet, Härnösand
Energi och Miljö, Naturskyddsföreningen, Försvarsmakten,
Räddningstjänsten Höga Kusten, Skanova, Vårda Härnösand, Småholmarnas
vägförening, Solumshamn 1:30, 1:31 och 1:32.
Efter samråd har ändringar gjorts i handlingen.I plankartan har
förbättringsåtgärder utförts för bättre läsbarhet och förståelse där lantmäteriet
har haft synpunkter på utformningen. Bestämmelsen a, markreservat för
utfart har lagts till i plankartan.
Plankartan har även komplettetrats med korsmark, mark där endast
komplementbyggnad får uppföras.
I planbeskrivningen har text redigerats utifrån inkomna synpunkter och
ändringar som gjorts på plankartan.
Detaljplanen hanteras med ett standard planförfarande i enlighet med plan
och bygglagen (2010:900).
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05
Plankarta del av Solumshamn 1:25 och 1:162
Planbeskrivning
Behovsbedömning
______
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§ 116

Dnr 2018-000099 048

Medborgarförslag- kommunens föreningsbidrag
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Protokollsanteckning
Ingemar Wiklander (KD) begär och medges av ordföranden att i ärendet
lämna följande protokollsanteckning avseende ärendets handläggning:
Samhällsnämnden gav för runt ett år sedan i uppdrag till förvaltningen att
se över reglerna för föreningsbidrag, då de ansågs vara för krångliga och
återkomma till nämnden.
Beslut om nya regler togs i nämnden den 3/5 utan hänsyn till ett
medborgarförslag som inkommit till Kommunfullmäktige och som
Kommunfullmäktige gav Samhällsnämnden i uppdrag att bereda och
besvara.
Medborgarförslaget kom in till kommunen den 22/2 och behandlades i
Kommunfullmäktige den 26/3. Efter att ha efterlysts av undertecknad till
ordförande och förvaltningen, kom uppdraget från kommunfullmäktige den
26/4, alltså innan de nya reglerna antogs den 3/5.
Mot ovannämnda bakgrund vill jag att förvaltningen ser över rutinerna för
hur uppdrag kommer till förvaltningen och hur medborgarförslag handläggs
i nämnden. Ett medborgarförslag borde vara föremål till diskussion i
nämnden innan ”färdigt” förslag klubbas i nämnden.
Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom från Ines Bylund 2018-02-21 till kommunen,
och till samhällsförvaltningen för handläggning 2018-04-27 som föreslår att
kommunen ska ta bort kravet på betalt medlemskap för att föreningen ska få
aktivitetsbidrag. För en del föreningar kan det fungera att stödja sin
redovisning med betalande medlemskap. Men vissa föreningar som bedriver
sin verksamhet för barn och unga med hjälp av ideella insatser och frivilliga
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gåvor bör inte uteslutas från kommunens bidrag.
Filadelfiaförsamlingen i Stigsjö verkar för fostran och vård av barn och
ungdom. Senaste åren har deltagarna i verksamheten ”Fredaxsamlingarna”
ökat där det finns olika aktiviteter. Vid varje träff bekräftar barnen att de
deltagit med sin namnteckning. För att deltagarna ska kunna vara med
oavsett ekonomisk situation så är det avgiftsfritt.
I de nya riktlinjerna för bidrag som antogs 2018-05-03, § 83 står det i
allmänna regler att efter årsmöte ska föreningen skicka in
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
Föreningen ska även kunna uppvisa medlemsmatrikel och medlemsavgifter.
Kommunens handläggare för aktivitetsstöd har ingen insyn vilka som betalar
medlemsavgifter eller inte, samt hur mycket eller om man får vara med
gratis. Däremot ges inte aktivitetsbidrag till skolidrottsverksamhet,
trossamfund, partipolitisk förening eller förening som är i likvidation eller
försatt i konkurs.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-29
Protokollsutdrag fullmäktige daterad 2018-03-26
Medborgarförslag ”Angående kommunens föreningsbidrag”, daterad 201802-21
______
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§ 117

Dnr 2016-000183 260

Informationsärende - LONA-projekt Fladdermusinventering
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Fladdermusforskaren Jens Rydell informerar om projektet
Fladdermusinventering.
______
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§ 118

Dnr 2018-000098 400

Servicegarantier för samhällsförvaltningen
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att anta föreslagna servicegarantier i enlighet med bifogat PM
”Servicegarantier för samhällsförvaltningen”.
Bakgrund
Samhällsförvaltningen har tillsammans med Tillväxtenheten arbetat för att ta
fram servicegarantier gentemot våra företagare och privatpersoner.
Genom servicegarantierna lovar vi som kommun bland annat att företagare
ska erbjudas en koordinator som samordnar ärendet mellan berörda
förvaltningar om det behövs (Enkla vägen för företag).
Samhällsförvaltningen avser att ta fram fyra stycken servicegarantier.


Första kontrollen efter registrering av din livsmedelsanläggning



Anmälan enligt miljöbalken



Bygglov inom område med detaljplan



Anmälan av ärenden inom plan- och bygglagen och plan- och
byggförordningen.

För att en servicegaranti ska kunna hållas är det viktigt att kunden vet vilket
ansvar denne har att lämna in korrekta uppgifter. Detta kommer att framgå
av servicegarantin.
Men vad händer om inte förvaltningen håller vad vi lovar? Nedan förslås att
avgiften för kunden ska reduceras med ett visst belopp om inte förvaltningen
kan hålla det som lovats i servicegarantin.


Justerandes sign

Första kontrollen efter registrering av din livsmedelsanläggning
Om det tar längre tid än två månader mellan ditt startdatum och
miljöavdelningens kontrollbesök, ska kunden få ett besked om när
besök kommer att ske samt orsaken till att ärendet har tagit längre tid
än utlovat. Kunden kommer även att ersättas med ett belopp som
motsvarar avgiften för registrering (för närvarande 950 kr). Om
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miljöavdelningen bedömer att det inte behövs något kontrollbesök så
meddelas detta i samband med registreringen.


Anmälan enligt miljöbalken
Om kunden inte har erhållit ett beslut inom sex veckor från det att
anmälan är komplett, kommer kunden att få ett besked om när beslut
kommer att meddelas samt orsaken till fördröjningen. Därutöver
kommer avgiften för arbetet med anmälan att minskas med 50
procent.



Bygglov inom område med detaljplan
Om kunden inte erhåller bygglov inom 10 veckor från det att ärendet
är komplett kommer vi att reducera bygglovsavgiften med 50
procent.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får
samhällsnämnden besluta att förlänga handläggningstiden med
ytterligare 10 veckor. Då gäller 20 veckors handläggningstid innan
det blir aktuellt med avgiftsreducering.
Du som kund kommer att informeras om förlängningen och skälen
för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Skäl för att förlänga remisstiden kan bland annat vara:
remissinstanser som inte tillhör den kommunala förvaltningen,
exempelvis länsmuseum eller Försvarsmakten ska beredas tillfälle att
inkomma med yttrande, om det är nödvändigt att utföra en
inventering av kulturvärden eller göra ett platsbesök som inte kan
genomföras på grund av årstiden”.



Anmälan av ärenden inom plan- och bygglagen
Om kunden inte har erhållit ett beslut i ett anmälningsärende inom 4
veckor från det att ärendet är komplett kommer vi att reducera
avgiften med 50 procent.
Om det är nödvändigt på grund av utredningen i ärendet, får
samhällsnämnden besluta att förlänga handläggningstiden med
ytterligare 4 veckor. Då gäller 8 veckors handläggningstid innan det
blir aktuellt med avgiftsreducering.
Du som kund kommer att informeras om förlängningen och skälen
för den innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.
Skäl för att förlänga remisstiden kan bland annat vara:
remissinstanser som inte tillhör den kommunala förvaltningen,
exempelvis länsmuseum eller Försvarsmakten ska beredas tillfälle att
inkomma med yttrande, om det är nödvändigt att utföra en
inventering av kulturvärden eller göra ett platsbesök som inte kan
genomföras på grund av årstiden”.

Justerandes sign
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Samhällsförvaltningen tror att konsekvenserna av att införa den föreslagna
avgiftsreduceringen inte kommer att påverka förvaltningens budget i någon
större utsträckning. Redan idag hanterar vi majoriteten av våra ärenden inom
de föreslagna tiderna.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-05-31
PM Servicegarantier SAM daterad 2018-05-31
______
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§ 119

Dnr 2018-000107 736

Översyn egenavgifter färdtjänst
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda helheten av färdtjänstens
avgiftssystem med hänsyn till resestatistik och de faktiska resekostnaderna,
samt
att uppdraget återrapporteras till samhällsnämnden senast i december 2018.
Bakgrund
Under förberedelsearbetet med införandet av den subventionerade kollektivtrafiken i kommunen, så har även frågan om justerade priser (egenavgifter)
för färdtjänst diskuterats. Egenavgiften för färdtjänst skall enligt Lag
(1997:736) om färdtjänst beslutas av respektive kommuns fullmäktige. För
närvarande så har länets samtliga kommuner en gemensam taxa som grundar
sig på en nivå som motsvarar 1,5 gånger aktuell taxa för kollektivtrafikens
enkelbiljettspris för olika zoner. För Härnösands kommun innebär det t.ex.
för resor inom tätortsområdet en egenavgift för vuxna på 38 kr/resa och för
barn 7-19 år 18 kr/resa. Dessutom reser alla som är beviljad färdtjänst
avgiftsfritt på Plusbussen. Ledsagare till beviljad färdtjänstberättigad reser
också avgiftsfritt i hela länet med all kollektivtrafik.
Utfallet för färdtjänstkostnaderna för Samhällsförvaltningen 2017 ökade
avsevärt i jämförelse med utfallet för 2016. Enligt Kollektivtrafikmyndighetens fastställda bokslut för 2017 så är utfallet för Samhällsförvaltningen 4889 tkr att jämföras med 4129 tkr för 2016.
En av anledningarna till en relativt stor kostnadsökning för 2017 är att
betydligt fler resor gjorts. Under 2016 genomfördes 25585 resor att jämföras
med 2017 då 28463 resor genomfördes. Den största resandeökningen avser
skoltranssporter där nästan en fördubbling skett av resorna under 2017.
Dessa skoltranssporter avser i första hand resor som inte kan utföras av
Trafikenhetens egna skolbussar.
När det gäller resor med egenavgift som utförs av barn är dessa ca 250 st
under 2017 och egenavgiften för dessa resor motsvarar ca 4500 kr. Om dessa
barn erbjuds avgiftsfritt resande så ökar kostnaderna i första hand med egen-
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avgiften, samtidigt som man får förvänta sig att resandet i sig kommer att
öka med ökade kostander som följd.
Hur stor en sådan resandeökning kan bli är väldigt svårt att spekulera i och
volymen på kostnadsökningen blir därför svår att budgetera eftersom resor
kan genomföras i hela kommunen. Sedan måste beaktas vid jämförelse med
den idag införda subventionerade kollektivtrafiken att resor med färdtjänst
erbjuder en högre servicegrad då resor kan ske när som helst på dygnet och
vart som helst i kommunen. Örnsköldsviks kommun som införde avgiftsfritt
resande för barn för snart två år sedan har heller inte förändrat egenavgiften
för färdtjänstresor.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05
______
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§ 120

Dnr 2018-000108 826

Upphandling konstgräsplan Bondsjöhöjden
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att uppdra till Härnösands kommunfastigheter att genomföra en upphandling
av en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens idrottsplats.
Bakgrund
Under ett flertal år har kommunens fotbollsföreningar framfört önskemål om
ytterligare fotbollsplaner för att tillmötesgå det ökade tryck från alla
fotbollsföreningar i kommunen. Fritidsutskottet gav därför 2017-09-12
Samhällsförvaltningen i uppdrag att undersöka lämpliga platser för
anläggande av i första hand en ny konstgräsplan. Med anledning av detta
träffade Samhällsförvaltningen ett flertal av kommunens fotbollsföreningar
där lämpliga platser diskuterades och där alla var helt överens om att
Bondsjöhöjdens IP i första hand var mest lämpad för att anlägga en fullstor
ny konstgräsplan med belysning för att fullt ut kunna förlänga säsongen med
spel även sent inpå hösten.
Härnösands kommunfastigheter fick därför en beställning 2017-12-01 att
undersöka och projektera för en ny konstgräsplan på Bondsjöhöjdens IP med
belysning. En viktig miljöfråga som diskuterats under vintern är vilken
modell av konstgräs som skall användas och efter den senaste tidens debatter
i media om riskerna med konstgräsplaner uppbyggda på gummigranulat så är
det ett viktigt beslut inför framtiden. Därför har en löpande dialog skett med
vår Miljöavdelning för att eliminera miljöriskerna så bra som möjligt. Under
senare tid så erbjuder marknaden inom konstgräsleverantörer alltmer fler
alternativ till dagens gummigranulat, varför vi valt en inriktning mot ett
granulatfritt alternativ för att på så sätt anlägga det mest miljövänliga
alternativet inför framtiden.
I samband med budgetarbetet för 2019 så har Samhällsförvaltningen
budgeterat för ökad hyra eftersom Kommunfastigheter tar investeringen för
en ny konstgräsplan och Samhällsförvaltningen precis som för hela
Bondsjöhöjdens IP betalar en avtalsenlig hyra. Men efter mer noggranna
provtagningar av markförhållandena på dagens 11 -mannaplan där tanken är
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att den nya konstgräsplanen skall förläggas så visar den projekterade
kalkylen på ökade hyreskostnader. Efter genomgång av budget så anser ändå
Samhällsförvaltningen att den ökade hyreskostnaden kan hanteras inom
befintlig ram för Samhällsförvaltningen under 2019.
Eftersom efterfrågan om ytterligare en konstgräsplan bland föreningar är stor
och Bondsjöhöjdens IP har alla förutsättningar att ytterligare utvecklas till en
modern och ändamålsenlig idrottsanläggning anser Samhällsförvaltningen att
frågan måste prioriteras för att möjliggöra byggstart under hösten 2018.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-06-05
______
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§ 121

Dnr 38103

Delegationsbeslut till granskning 2018-06-14
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag
Delegationsbesluten som föredragits för nämnden:


Protokoll startmöte 2/driftsmöte 1 – parkeringsövervakning, 201804-11



Korvetten 1 – Föreläggande att vidta åtgärder, Libanesiska kolgrillen,
delegationsbeslut 2018-03-20

______
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§ 122

Dnr 31770

Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordföranden Sara Nylund (S) rapporterar om strategimötet med Trafikverket
där kommunens trafiklösningar diskuterats. Informeras även om tillväxtdag
på sambiblioteket och referensgruppsmöten för projekten Införande av
heltider, Åtgärder mot arbetslöshet och Invånardialog.
Översiktsplanegruppmöte har genomförts.
______
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§ 123

Dnr 31771

Förvaltningschefen rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschefen Thomas Jensen informerar om pågående projektet
”#WeDo” och upprättande av handlingsplaner för arbetet. Informeras även
om att en digital version för tillbudsrapportering nu har införts och att
sjukfrånvaron har sjunkit. För övrigt pågår överläggningar med Ridklubben.
______
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§ 124

Dnr 31772

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Bakgrund
1:a vice ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) informerar om mötet för
kollektivtrafikmyndigheten där bland annat tillgänglighetsfrågor diskuterats.
I länet finns nu kollektivtrafikkort ”Sommarlovskortet”, som skolungdomar
kan resa gratis med i hela länet under sommarlovet. Informeras även om att
Riksdagen nu beslutat om att man inte längre behöver bygglov för solceller
inom detaljplanebyggt område.
______
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§ 125

Dnr 38110

Delegationsbeslut enligt förteckning 2018-06-14
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt förteckning 2018-05-31
______
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