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Plats och tid Björken, Johannesbergshuset, torsdagen den 16 maj 2019 kl 08:15-10.50 
Ajournering kl.08.40-08.43, 09.08-09.30 

Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 
Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande, §§ 89-91 
Önne Norberg (M) tjänstgörande ersättare för Christian Wasell (M) §§ 92-97 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Per Lingensjö (MP) tjänstgörande ersättare för Lisa Dahlén (MP) 
Anders Nordström (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Börje Karlsson (SD) 
Jonas Tynér (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Rune Danielsson (S) 
Lillemor Andersson (C) 
Mårten Holmström (L) 
Daniel Åsberg (V) 

Övriga närvarande Thomas Jenssen, förvaltningschef, Johanna Laine, kommunsekreterare samt 
föredraganden under informationer enligt § 97 nedan 

Justerare Jonas Tynér (M) 

Justeringens plats och tid Johannesbergshuset, direkt efter sammanträdet  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 89-97 
 Johanna Laine  

 Ordförande 

  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 

  

 Jonas Tynér   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2019-05-16 

Datum då anslaget sätts upp 2019-05-17 Datum då anslaget tas ned 2019-06-08 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Johanna Laine  
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§ 89 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Jonas Tynér (M) att justera dagens protokoll.      

Justering sker 2019-05-16 direkt efter sammanträdet. 

______  
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§ 90 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.     

Bakgrund 

Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) går igenom dagordningen.     

______  
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§ 91 Dnr 39787  

Tertialrapport 1 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna fyramånadersrapport i bilaga 1, samt 

att översända rapporten till kommunstyrelsen.     

Yttranden 

I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M), Magnus Oscarsson (S), Per-Eric 

Norberg (C) och Lillemor Andersson (C). 

Yrkanden 

Christian Wasell (M) och Per-Erik Norberg (C) yrkar bifall till liggande 

förslag. 

Lillemor Andersson (C) yrkar att mötet ajourneras. 

Mötet ajourneras enligt ovan.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samtliga nämnder ska göra ett fyramånadersbokslut för perioden januari- 

april, vars innehåll och struktur styrs av kommunstyrelsen med anvisningar. 

Ekonomiskt utfall visar ett överskott på 0,6 mnkr för perioden. Avvikelsen 

mot budget visar på ett underskott med 1,0 mnkr per sista april. De främsta 

orsakerna att nämnden har ett överskott härrörs till Plan- & Bygg som har ett 

överskott med 1,0 mnkr på bostadsanpassningsverksamheten. 

Trafikverksamheten bidrar med ett överskott på 0,4 mnkr avseende 

anropsstyrd trafik samt att avskrivningar är lägre än budgeterat och har ett 

överskott på 0,9 mnkr.  
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Prognosen för samhällsnämnden på helår visar ett överskott med 5,1 mnkr 

2019 mot ett budgeterat överskott på 5,0 mnkr.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Tertialbokslut 1 2019      

______  
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§ 92 Dnr 2019-000041 1.2.4.1 

Budgetuppföljning april 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista april för 

samhällsnämndens verksamheter som visar på ett överskott med 0,6 mnkr. 

Inför budget 2019 har samhällsförvaltningen ett överskottskrav på 5,0 mnkr 

och därmed inte en nollbudget. Budgetavvikelsen kommer därför att 

jämföras utifrån budgeterat överskott och utfall.  

Subventionen av kollektivtrafiken är införd och har varit igång sedan juni 

2018. Resandestatistik visar på en resandeökning med totalt 42,1 % januari 

och april jämfört med samma period 2018. Resandeökning för tätortstrafik är 

47,3 % och för landsbygdstrafik är ökningen 16,6 %.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-14     

______  
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§ 93 Dnr 39788  

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta  

att anta reviderad Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område samt  

att den nya taxan gäller från och med det datum som fullmäktige antar taxan.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Sedan ett 20-tal år tillbaka har samhällshällsnämnden (tidigare miljö- och 

hälsoskyddsnämnden och miljönämnden) bedrivit tillsyn enligt strålskyddslagen 

och dess föreskrifter över solarieverksamheter.  

 

För att finanisera tillsynen samt handläggningen av anmälningar från 

anmälningspliktiga solarieverksamheter har kommunen rätt att ta ut avgifter 

som motsvarar kostnaderna för tillsynen av dem som bedriver verksamheten.  

Nuvarande av kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och tillsyn inom 

strålskyddslagens område, KF 2018-12-15 § 178, har gällt sedan 2009. Taxan 

har inte uppdaterats sedan dess och är därför inte aktuell och omfattar inte alla 

delar av samhällsnämndens tillsynsarbete. Timavgiften har dock regelbundet 

justerats för att harmonisera med timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken, 

senast 2018.  

 

Behovet av revidering grundar sig framförallt på den nya strålskyddslagens 

(2018:396) ikraftträdande den 1 juni 2018. Det handlar dels om att uppdatera 

bestämmelserna med korrekt hänvisning till den nya strålskyddslagstiftningen 

och dels om att införa nämndens möjlighet till kontrollköp och det nya 

tillämpningsområdet avseende radontillsyn i taxan.  

Den nya taxan för strålskyddstillsyn föreslås träda ikraft vid tidpunkten för 

kommunfullmäktiges antagande av taxan.  
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Lagstöd  
Enligt 8 kap 2 § punkt 3 strålskyddsförordningen (2018:506) ska tillsyn över att 

strålskyddslagen (2018:396), strålskyddsförordningen (2018:506) och 

föreskrifter som meddelats med stöd av strålskyddsförordningen följs, utövas av 

den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet i fråga 

om verksamheter med kosmetiska solarier inom kommunen och i fråga om 

radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till inom 

kommunen. 

Enligt 8 kap 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela föreskrifter 

om avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar.  

 

Bedömning  
Samhällsförvaltningen bedömer mot bakgrund av detta att taxan för tillsyn inom 

strålskyddslagens område ska revideras enligt bifogad bilaga.  

Eftersom tillsynen av strålskydd relativt ofta samordnas med tillsyn enligt 

miljöbalken bedöms timavgiften, precis som idag, vara densamma som enligt 

miljöbalken. I förslaget till taxa föreslås därför att timavgiften för 

strålskyddstillsynen ska vara den samma som gällande timavgift enligt 

miljöbalken för att minska risken att dessa blir olika vid framtida justeringar 

eller indexuppräkningar.  

 

Att den nya taxan föreslås träda ikraft vid tidpunkten för kommunfullmäktiges 

antagande av taxan beror på att det är önskvärt att den träder i kraft så snart som 

möjligt för att möjliggöra debitering för pågående tillsynsinsatser.        

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-14 

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område      

______  
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§ 94 Dnr 2017-000154 214 

Detaljplan för Städet 13 & 15 samt Svarven 1, 3 & 15, 
beslut om antagande 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta planförslaget för Städet 13 & 15 samt Svarven 1, 3 & 15.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslutade i § 166 2017-09-28 att planarbetet kan påbörjas.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en flexibel användning av f.d. 

Tobaksmonopolet. Området ska kunna användas för bostäder, skola, 

centrumändamål samt verksamhetsområde. Avsikten är också att byggnadens 

höga kulturhistoriska värden ska skyddas.  

 

Därutöver är även syftet att utöka användningen samt byggrätten på 

grannfastigheten Städet 13. Användningen följer samma mönster som f.d. 

Tobaksmonopolet, det vill säga bostad, skola och centrumändamål.  

För planområdet gäller detaljplan Aa 413 som anger användingen butiker, 

service, kontor, restauranger, parkering samt industri. Fasaden ut mot 

Fiskaregatan och Strengbergsgatan omfattas av skyddsbestämmelsen q1, som 

bland annat innebär rivningsförbud, att byggnaderna ska underhållas med 

ursprungliga material och byggnadstekniker samt att fasaden inte får ändras. För 

fasaderna mot innergården finns en varsamhetsbestämmelse, k1, befintliga 

byggnaders gårdsfasader ska underhållas med ursprungliga material, kulörer och 

arbetstekniker. Vid utbyggnad ska material väljas så att den befintliga 

sandstenens kulör, format och struktur efterliknas på ett tillfredsställande sätt.  

Detaljplanen fastställdes 2001-06-05 och genomförandetiden har gått ut.  

Planförslaget skickades ut för samråd 2018-01-31 med stöd av 

delegationsordningen för Samhällsnämnden i Härnösands kommun. Plan-och 

bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 §. 
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Samhällsnämnden beslutade i § 137 2018-09-10 att sända ut planförslaget på 

granskning.  

 

I gällande översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och 

aktualitetsförklarad april 2016, redovisas området som tätortsbebyggelse. I 

översiktsplanen står också att olika tidsepoker ska vara märkbara i Härnösands 

centrala delar. Där befintlig stadsmiljö visar en tydlig karaktär ska förtätning 

passa väl ihop med kringliggande befintlig bebyggelse. När staden utvecklas är 

det viktigt att förhålla sig till det gamla på ett lämpligt sätt. Samtidigt måste det 

finnas utrymme för nytänkande. Planförslaget bedöms vara i linje med 

översiktsplanens intentioner.   

Samhällsförvaltningen har upprättat ett granskningsutlåtande där inkomna 

synpunkter samt kommunens bemötande sammanfattas. 

Under granskningstiden har synpunkter inkommit från Länsstyrelsen, 

Lantmäteriet, Svarven 2 och Räddningstjänsten (ingen erinran). 

Inkomna yttranden ändrar planförslagets utformning i den utsträckningen att: 

 Inomhusluften har analyserats 

 F.d. panncentralen kompliteras med bestämmelse b1 ”Nya avloppsrör 

ska installeras innan byggnaden tas i bruk” 

 Byggnadshöjd för Svarven 1 & 3 har ändrats från ”byggnadshöjd” till 

”Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan” 

 Prickmark för fastigheterna Svarven 1 och 3 om 5 meter från 

Fiskaregatan har tillkommit 

 Revidering i plankartan gällande 3-diminsionell fastighetsbildning, 

med förtydligande i vertikalled vart allmän platsmark slutar. Samt 

siffran 13 (för svarven 13) har flyttats för vara missvisande. 

Detaljplanen har hanterats med ett utökat förfarande i enlighet med plan och 

bygglagen (2010:900).      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-10 

Planbeskrivning  

Plankarta  

Granskningsutlåtande       

______  
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§ 95 Dnr 31771  

Förvaltningschefen rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

 
Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

 
Bakgrund 

Förvaltningschefen Thomas Jenssen informerar om följande:  

 Arbete med prognosen        

______  
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§ 96 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.      

Bakgrund 

Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande:  

 Sammanträde med direktionen Kollektivtrafikmyndigheten, bland 

annat långtidsplan 

Påminns om scenkonstbiennalen och invigningen av konstgräsplanen den 1 

juni. 

  

 

______  
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§ 97 Dnr 39801  

Informationer 2019-05-16 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

 

Bakgrund 

Samhällsnämnden har på dagens sammanträde fått föredragningar om 

följande ärenden: 

Tertialrapport 1, Thomas Jenssen, förvaltningschef - Beslut i ärendet har 

tagits direkt efter informationsföredragningen. 

Information medborgardialog Nybrogatan, Staffan Gilliusson, projektledare, 

och Thomas Jenssen, förvaltningschef, 

Taxa tillsyn enligt strålskyddslagen, Helene Lager, miljöchef  

Information om park- och naturmarksentreprenad, Mathias Rönnqvist, 

teknisk handläggare och Niclas Hälldahl, teknisk chef 

Information detaljplaneprocess, Fredrik Bergman, planhandläggare 

Information - Detaljplan för Städet 13 & 15 samt Svarven 1, 3, och 15 – 

beslut om antagande, Fredrik Bergman, planhandläggare 

 

 


