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§ 70 Dnr 40220  

Informationsärenden 

Nämndsmötet inleds med en stadsvandring med utgångspunkt i kommande 

projekt. Samhällsnämnden har därefter fått informationsföredragningar i 

följande ärenden: 

Trafiksäkerhetsplan - Knapp Britta Thyr (MP), ordförande 

Bygglov för att uppföra anläggning för solvärmeproduktion – Thomas 

Lindström, bygglovhandläggare. Jäv - Knapp Britta Thyr (MP) och Rune 

Danielsson (S) deltar inte i aktuell föredragning på grund av jäv. Ordförande 

under punkten är Magnus Oskarsson (S). 

Delegationsbeslut till granskning som presenterats närmare: 

 SAM-2020-1635 – Sara Linnea Sjöberg 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun – revidering – Ulf 

Rehnberg, trafik- och infrastrukturplanerare 

Yttrande över motion Härnösands datumparkeringsregler – Ulf Rehnberg, 

trafik- och infrastrukturplanerare 

Planbesked Äland 2:33 – Sara Eby Palm, planhandläggare. Jäv – Christian 

Wasell (M) deltar inte i aktuell föredragning på grund av jäv. 

Budgetuppföljning maj 2020 – Thomas Jenssen, förvaltningschef 

Delegationsbeslut till granskning som presenterats närmare: 

 SAM-2020-1433 – Linda Fransson 

Anmälan nybyggnad av Attefallsbyggnad. Jäv – Thomas Jenssen deltar inte i 

aktuell föredragning på grund av jäv. 

Förslag på justerade avgifter Simhallen – Knapp Britta Thyr (MP) 

 

______  
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§ 71 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Per-Eric Norberg (C) till att justera dagens protokoll. Justering sker 

2020-06-22 kl.08.30 i samhällsförvaltningens lokaler.      

______  
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§ 72 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen för dagens sammanträde med följande ändringar: 

Nytt ärende, Nybrogatan, läggs till på dagordningen som nummer 14.      

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på att ett nytt ärende, Nybrogatan, läggs till på 

dagordningen.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

______  
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§ 73 Dnr 2020-000079 1.1.3.1 

Budgetuppföljning maj 2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Inför budget 2020 har samhällsnämnden en nollbudget och därmed inget 

överskottskrav. Resultatet för årets fem första månader visar ett överskott 

med 3,7 mnkr mot budget.  

 

För perioden januari-maj 2020 i jämförelse med januari-maj 2019 så har 

antalet resande i tätortstrafiken minskat med 117.771 resenärer vilket 

motsvarar -33%. Vad gäller landsbygdstrafiken så har den, med samma 

jämförelseperiod, minskat med 11.275 resenärer vilket motsvarar -19% 

 

Den milda vintern, lägre kostnader för köp av huvudverksamhet vid årets 

början bidrar till ett överskott mot budget. Detta i samband med låga 

kostnader för bostadsanpassningsbidrag inom plan- och byggverksamheten 

samt höga intäkter för miljöverksamheten ger ett överskott med 3,7 mnkr för 

perioden jan – maj.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-14 

Budgetuppföljning maj 2020      

______  
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§ 74 Dnr 2020-000070 1.1.3.1 

Förslag på justerade avgifter Simhallen  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att justera priserna enligt nedan och att de nya priserna börjar gälla från 1 

augusti 2020, 

att ersätta 1, 3 och 6 månaders medlemskap med obundet autogiro samt 

att fastslå nya priser för ett nytt kombikort gällande bad och styrketräning i 

Hälledalshallen och Simhallen Härnösand.      

 
Förslag nya 
taxor 2020-01  

Årskort  Bundet autogiro  Obundet autogiro 

Medlemskap  
Dagens 
pris  

Nytt 
pris  

Dagens 
pris  

Nytt 
pris  

Dagens 
pris  

Nytt 
pris  

Bad Vuxen  2 100 kr  2 300 
kr  

175 kr  200 kr  Finns ej  260 kr  

Bad 
Senior/student  

1 800 kr  2 000 
kr  

160 kr  170 kr  Finns ej  220 kr  

Gym Vuxen  2 200 kr  2 400 
kr  

185 kr  210 kr  Finns ej  270 kr  

Gym 
Senior/student  

2 000 kr  2 200 
kr  

160 kr  180 kr  Finns ej  230 kr  

Bad & Gym 
Vuxen  

2 900 kr  3 200 
kr  

240 kr  270 kr  Finns ej  350 kr  

Bad & Gym 
Senior/student  

2 400 kr  2 600 
kr  

200 kr  220 kr  Finns ej  280 kr  

Guldkort 
Vuxen  

4 900 kr  5 400 
kr  

410 kr  470 kr  Finns ej  610 kr  

Guldkort 
Senior/student  

4 400 kr  4 800 
kr  

370 kr  410 kr  Finns ej  530 kr  

Gruppträning 
& bad Vuxen  

3 200 kr  3 500 
kr  

270 kr  300 kr  Finns ej  390 kr  

Gruppträning 
& bad 
Senior/student  

2 500 kr  2 700 
kr  

210 kr  230 kr  Finns ej  300 kr  

Kombikort bad 
Vuxen  

3 500 kr  2 800 
kr  

Finns ej  230 kr  Finns ej  300 kr  
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Kombikort bad 
Senior/student  

3 000 kr  2 400 
kr  

Finns ej  200 kr  Finns ej  260 kr  

Kombikort 
gym Vuxen  

3 600 kr  2 900 
kr  

Finns ej  240 kr  Finns ej  310 kr  

Kombikort 
gym 
Senior/student  

3 200 kr  2 500 
kr  

Finns ej  210 kr  Finns ej  270 kr  

Kombikort bad 
& gym Vuxen  

4 700 kr  3 700 
kr  

Finns ej  310 kr  Finns ej  400 kr  

Kombikort bad 
& gym 
Senior/student  

4 000 kr  3 000 
kr  

Finns ej  250 kr  Finns ej  320 kr  

Förslag nya taxor 2020-01  Enkelpris  

Enkelbesök relax  Dagens pris  Nytt pris  

Måndag - fredag 11.30 - 
15.00  

120 kr  160 kr  

Övrig tid  160 kr  200 kr  
Klippkort 11 ggr( 1klipp på 
köpet)  

1 600 kr  2 000 kr  

Familjedag vuxen  90 kr  100 kr  
Familjedag barn  50 kr  60 kr  

Simkurser  Dagens pris  Nytt pris  

Babysim  800 kr  900 kr  
2-15 år  700 kr  900 kr  
Vuxen  800 kr  900 kr  

Sommarkort jun-aug  Dagens pris  Nytt pris  

Bad  Finns ej  500 kr  
Gym  700 kr  800 kr  
Gym & bad  900 kr  1 000 kr  
Gulkdkortet  1 500 kr  1 700 kr  

 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bakgrund 

Simhallen har under de senaste åren ålagts höjda intäktskrav, samtidigt som 

det funnits ett behov av mer personaltäthet. Garantitiden efter renoveringen 

av Simhallen utgår 2020 vilket kommer innebära ökade drift- och 

underhållskostnader efter årsskiftet.                                                                                                                              

Simhallens senaste justering av taxor skedde 2017-01-01 och då justerades 

priset endast för enkelbesök. Priserna för relax- gym- och badmedlemskap 

har inte justerats sedan 2014-01-01. Då priserna inte har justerats på 6 år så 

innebär det också att den kommunala subventionen blir större för varje år då 

kostnader för löner, hyror och övriga driftskostnader ökar årligen. För att 

kunna uppfylla budgetkraven, krävs därför en förändring av priserna i 

anläggningen.                                                                                                   

I anläggningen finns det idag två styrketräningslokaler, Spegeln(kommunen) 

och Actic(privat). Actic erbjuder ett obundet autogiro istället för månadskort 

och många av kommunens kunder har därför efterfrågat den lösningen då 

obundet autogiro är en mer flexibel lösning för kunden. För att likställa 

priser och utbud med Actic bör man ersätta månadskort med ett obundet 

autogiro. Samhällsförvaltningen fick i uppdrag efter beslut i 

Samhällsnämnden att ta fram ett prisförslag för kombikort gällande bad och 

styrketräning i Hälledalshallen och Simhallen Härnösand. För att kostnaden  

inte ska bli för hög för ett kombikort föreslås  en rabatt om 20% på 

totalkostnaden för ett årskort från varje anläggning. 

Förslaget är att justera priserna i enlighet med bilaga 1, samt att införa ett 

nytt kombikort som medger besök både på Simhallen och Hälledalshallen.  

Samhällsförvaltningen föreslår därför en prisjustering för relax- gym- och 

badmedlemskap enligt bilaga 1.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-09 

Bilaga 1 – Förteckning över priser och ändringar      

 

 

______  
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§ 75 Dnr 2020-000071 3.1.5 

Anmälan nybyggnad av Attefallsbyggnad  
SAM2020-1686 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att bevilja startbesked för komplementbyggnad på fastigheten 

AKVILEJAN 3, 

att tekniskt samråd samt kontrollansvarig inte krävs i detta ärende, 

att fastställa föreslagen kontrollplan med diarienummer  

 SAM-2020-1686:3153.5 

att den verifierade kontrollplanen ska lämnas in till samhällsnämnden 

 som underlag för slutbesked, samt  

Avgift 

Avgiften för anmälningsärendet är 4392 kr. 

Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 

den 16 december 2019 § 161.   

Tidsfristen började löpa 2020-05-11 (datum för komplett ärende) och beslut 

fattas 2020-06-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 

handläggningen har överskridits med 2 veckor. Avgiften har reducerats med 

1708 kr med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur 

avgiften är fastställd framgår av bilaga 6. 

Avgift betalas 30 dagar netto mot faktura. Faktura skickas separat.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Jäv 

Förvaltningschef Thomas Jenssen lämnar rummet under behandling av 

ärendet på grund av jäv. 
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Bakgrund 

Ärendet gäller nyuppförande av 15m² uterum på befintligt altangolv. 

Fastighetsägaren har sedan tidigare en liten komplementbyggnad som 

lekstuga vilket upptar en viss yta enligt sk ”Friggebodsregler”. En åtgärd 

som varken kräver bygglov eller anmälan. Sökt åtgärd utgör en åtgärd som 

är bygglovsbefriad enligt PBL 9 kap 4a § men är anmälningspliktig enligt 

PBF 6 kap 5§ p 10.  

För byggplatsen gäller detaljplan nr 117. Placeringen av byggnaden sker på 

mark som är betecknad punktprickad mark,  ”Med punktprickning betecknad 

mark får icke bebyggas.”  

Fastigheten omfattas inte av strandskydd eller någon annan form av 

riksintresse. 

Bedömning och samhällsförvaltningens kommentarer  

Lagstöd 

Av 9 kap. 4a § plan-och bygglagen (2010:900), PBL, framgår att det inte 

krävs bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus, 

uppföra eller bygga till en byggnad som  

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) eller 

en komplementbyggnad, 

2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med 

stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 25  

kvadratmeter, 

3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, och 

4. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 30,0 

meter.  

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till ett 

sådant komplementbostadshus som avses i första stycket.  

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare gränsen än 

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åtgärd får även 

vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens 

infrastrukturförvaltare medger det.  

Av 8 kap. PBL framgår vilka tekniska egenskapskrav och andra krav som 

ska ställas på byggnadens utformning. En byggnad ska bland annat vara 

lämplig för sitt ändamål och vara tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (8 kap. 1 § PBL). Vidare ska en 

byggnad ha de tekniska egenskaper som krävs, 8 kap. 4 § PBL.  
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Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd får 

påbörjas. I startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa den 

kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt byggherrens förslag, 

bestämma villkor för att påbörja åtgärderna samt vilka handlingar som ska 

lämnas till nämnden för att slutbesked ska kunna beviljas (se 10 kap. 23-24 

§§ PBL).  

Krav på vad som ska ingå i en kontrollplan framgår av 10 kap. 6-8 §§ PBL.  

Av 10 kap. 4 § PBL framgår att ett byggnadsverk inte får tas i bruk i de delar 

som omfattas av ett startbesked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden 

gett ett slutbesked, om nämnden inte beslutar annat.   

Motivering 

Anmälan avser en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får strida mot 

detaljplanens bestämmelser enligt PBL 10 kap 2§. 

Av de handlingar som har redovisats till samhällsnämnden så bedöms 

åtgärden uppfylla kraven i lagstiftningen.  

Startbesked kan därför beviljas.  

Vad som i övrigt har anförts föranleder ingen annan bedömning. 

Upplysningar 

 Beslut om startbesked gäller i två år från dag för beslutet.  

 Innan byggnaden får tas i bruk ska samhällsnämnden ha gett ett 

slutbesked. Begär slutbesked genom att skicka in ”Intyg begäran om 

slutbesked” som visar att kontrollerna ovan är gjorda.  

 Om till/byggnaden tas i bruk innan samhällsnämnden har gett ett 

slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 11 kap. PBL.  

Beslut avseende bygglov och beslut om bygglovsavgift kan överklagas (se 

nedan). 

Delges Sökande samt delägare av Akvilejan 3 

Om du vill överklaga 

Om du inte är nöjd med samhällsnämndens beslut, kan du skriftligen 

överklaga beslutet hos Länsstyrelsen. Skrivelsen med ditt överklagande ska 

skickas eller lämnas till Härnösands Kommun, Samhällsförvaltningen, 871 

80 HÄRNÖSAND. Skrivelsen ska vara ställd till Länsstyrelsen. 

Skrivelsen med ditt överklagande måste ha kommit in till 

samhällsförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. I 
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överklagandet bör du ange vilket beslut du överklagar, hur du vill att det 

ändras och varför du tycker att det är fel. Bifoga eventuella handlingar som 

stödjer din åsikt.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Anmälan    SAM-2020-1686:3153.1 

Situationsplan    SAM-2020-1686:3153.2 

Fasadritning, 4st   SAM-2020-1686:3153.3 

Teknisk beskrivning, 4st   SAM-2020-1686:3153.4 

Kontrollplan   SAM-2020-1686.3153.5 

Redovisning reducering av avgift  SAM-2020.1686.3153 

      

______  
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§ 76 Dnr 2020-000072 3.1.5.2 

Tillfälligt anstånd för kommunal avgift, skyltlov 
SAM2020-1897 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att avgiften för tillfälliga bygglov gällande uppsättning av skyltar enligt 10 

kap 33§ PBL slopas för samtliga näringsidkare fram till 2020-09-01.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Samhällsförvaltningen har blivit kontaktad av Näringslivsenheten inom 

Härnösands kommun med ett önskemål om att slopa avgifterna för att 

ansöka om tillfälliga bygglov gällande uppsättning av skyltar inom 

kommunen. Taxenivåerna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-12-16 

och beskrivs under tabellens avsnitt A3. 

Detta förslag är en påföljd av Coronapandemin som slår hårt på många 

lokala näringsidkare. Näringslivsenhetens bedömning är att ett sådant beslut 

skulle komma ett flertal näringsidkare till gagn då de då skulle ges möjlighet 

att skylta för sin verksamhet och därmed locka fler besökare. En möjlighet 

som många idag inte bedömer sig ha råd med då företagets ekonomi är 

mycket pressad.  

Förslaget har uppkommit både efter dialoger med de lokala näringsidkarna 

samt efter omvärldsbevakning över landet gällande möjliga kommunala 

stödåtgärder under pandemin. Bland annat har Oskarshamns kommun 

beslutat om att de lämnar anstånd på den kommunala avgiften för upplåtelse 

av allmän plats för uteserveringar och exponering av varor, skyltar och 

liknande.  

Förslaget innebär dock inte att bygglovskravet slopas utan att varje 

näringsidkare som vill sätta upp en skylt kopplad till sin verksamhet ändå 

måste inkomma med en ansökan som handläggs av Samhällsförvaltningens 
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bygglovshandläggare. Förslaget är också tidsbegränsat till 2020-09-01 då 

bedömningen är att behovet är som störst under sommarmånaderna.    

Samhällsförvaltningen och Näringslivsenheten föreslår att avgiften för 

tillfälliga bygglov gällande uppsättning av skyltar enligt 10 kap 33§ PBL 

slopas för samtliga näringsidkare fram till 2020-09-01.  

Samhällsförvaltningen bedömer att ett slopande av denna avgift kan ha en 

stor positiv effekt för ett flertal av kommunens näringsidkare. Bedömningen 

är även att den ekonomiska förändringen som detta skulle innebära för 

kommunen utifrån minskade intäkter från taxan för de aktuella ärendena, är 

försumbar då antalet ärenden som kommer att behöva hanteras inte blir så 

många.  

I ärendet har Malin Sjöstrand, Plan- och Byggchef, samt Petra Forsström, 

Näringslivschef, deltagit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08      

______  
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§ 77 Dnr 2020-000073 3.1.2.2 

Planbesked Äland 2:33  
SAM2020-1675 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna att detaljplanearbetet för ÄLAND 2:33 får påbörjas och 

att fastställa kostnaden för planbesked till 9 460 kr baserat på taxa fastställd 

av kommunfullmäktige § 138 2018-12-17.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Jäv 

Christian Wasell (M) deltar inte i genomgång eller beslut i ärendet på grund 

av jäv. 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten 

ÄLAND 2:33. 

 

Planområdet ligger på Fredriksvägen 8 i Älandsbro, på östra sidan om E4:an. 

Fredriksvägen bildar en ögla runt det kvarter där planområdet ligger.  

 

Markägare är, vid tiden för ansökan, VTG entreprenad AB. 

 

Syftet med ansökan är att möjliggöra för en kombination av 

kontorsverksamhet och bostadsanvändning.  

 

Nu gällande detaljplan (232), fastställd 1967, anger markanvändningen 

Friliggande Bostadshus. Genomförandetiden har gått ut. 

 

Fastigheten har en historia av användning för andra ändamål än bostad. Det 

finns uppgifter om användning som både butik och samlingslokal, både före 
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och efter att gällande detaljplan trädde i kraft. Det kan inte uteslutas att 

fastigheten har använts som bostad parallellt med detta tills den ursprungliga 

byggnaden brann ned 2005, men ett renodlat bostadsändamål ser inte ut att 

ha trätt i kraft i praktiken. Sökanden har bedrivit kontorsverksamhet på 

fastigheten sedan 2006 och den byggnad som står på fastigheten idag är 

anpassad för detta ändamål. 

 

Fastigheten finns markerad som ett potentiellt förorenat område på grund av 

att där fanns en bensinpump på 1950-talet. Området har en branschklassning, 

men ingen ytterligare undersökning finns dokumenterad. Det finns heller 

inga uppgifter som tyder på att området skulle ha sanerats. I samband med 

planarbetet kommer områdets föroreningshalt att behöva utredas.  

 

Fastigheten ligger inom 50 meter från E4:an. Det innebär dels att den 

omfattas av risk från transport av farligt gods, och dels att den kan vara utsatt 

för buller och vibrationer. Bullersituationen påverkas positivt av att det har 

byggts ett bullerplank längs E4:ans gräns mot Fredriksvägen under 2019. 

Risk, buller och vibrationer behöver klarläggas under planarbetet. 

 

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige den 30 maj 

2011 och aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets användning 

som tätortsbebyggelse. Det definieras i samma dokument som ”verksamheter 

och bebyggelse av tätortskaraktär”. Det är rimligt att både 

kontorsverksamhet och bostad faller inom definitionen. Önskad användning 

överensstämmer med översiktsplanen.  

 

Samhällsförvaltningen föreslår att en ny detaljplan för Äland 2:33 får 

påbörjas. Samhällsförvaltningen bedömer att ansökan överensstämmer med 

översiktsplanen.  

 

Om planbesked beviljas är det fastighetsägaren/exploatören som bekostar 

planarbetet. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen 

kommer att antas. 

 

Kostnaden för planbesked fastställs till 9 460 kronor och betalas av sökande.  

 

Detaljplanen hanteras med ett standardförfarande och förväntas kunna antas 

omkring mars 2021. 

 

Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att planarbetet för 

aktuellt område får påbörjas.      
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I ärendet har Sara Eby Palm, planhandläggare och Dan Tjell, 

miljöhandläggare, deltagit.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-15 

Ansökan om planbesked 

Översiktskarta   

Upplysning 

Beslutet skickas till sökande. 

 

Bifogas till protokollet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 

överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap 2 § punkt 2). 

 

Beslut om planavgift kan överklagas till Länsstyrelsen Västernorrland. Till 

protokollet bifogas information om hur en eventuell överklagan går till.  

 

 

______  
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§ 78 Dnr 2020-000074 1.1.3.0 

Detaljplan för upphävande av tomtindelningar i 
Härnösands kommun, beslut om samråd 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att sända ut planförslaget för upphävande av tomtindelningar i Härnösands 

kommun på samråd.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslutade i 43§ 2019-02-28 att godkänna planarbetet med 

att upphäva samtliga tomtindelningar i Härnösands kommun.  

Planarbetet genomförs som detaljplaneändringar med syfte att upphäva 

samtliga tomtindelningar inom Härnösands kommun. Tomtindelningar är en 

tidigare använd obligatorisk bestämmelse från den upphävda byggnadslagen 

från 1947 som fastlade hur kvartersmark skulle indelas i tomter. Efter den 

andra maj 2011 krävs en detaljplaneändring för att ändra eller ta bort en 

gammal tomtindelning. Eftersom det inte är möjligt att fastighetsbilda i strid 

mot gällande tomtindelning kan de därför försvåra och förhindra 

fastighetsbildningar samt plan- och bygglovsärenden. Att upphäva alla 

tomtindelningar i en plan bedöms vara mer tidsmässigt effektivt än att 

upphäva varje tomtindelning separat.  

Upphävandet av tomtindelningarna bedöms förenligt med gällande 

översiktsplan och utförs som detaljplaneändring på gällande detaljplaner och 

innebär ingen ändring av vare sig fastighetsgränser, kvartersnamn eller 

fastighetsbeteckningar. Inte heller taxeringsuppgifter eller villkor för 

tomträtter påverkas. Användningen av marken och byggrätter regleras även 

fortsättningsvis genom gällande detaljplaner.  
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Planförfarande  

Planprocessen sker utifrån ett förenklat förfarande. Det förenklade 

förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser över hur områden 

ska vara indelat i fastigheter, alltså tomtindelningar. Det förenklade 

förfarandet innebär att planen först genomgår samråd. Därefter upprättas en 

samrådsredogörelse där kommunen sammanställer inkomna synpunkter, 

kommunens ställningstagande till dessa och eventuella kommentarer eller 

förslag med anledning av synpunkterna. Skulle väsentliga ändringar ske i 

förslaget efter samrådet krävs granskning. Annars kan beslut om ändringen 

tas direkt efter framtagandet av samrådsredogörelsen. Beslutet får laga kraft 

tidigast tre veckor efter att det har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att 

länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet. Beslutet ta bort 

tomtindelningsbestämmelser ingen genomförandetid utan gäller från den dag 

då det får laga kraft. Detaljplanernas genomförandetid påverkas inte.  

Beslutsunderlag  

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 inte innebär en betydande miljöpåverkan.  

Konsekvenser av planens genomförande  

Huvuddraget med planen är att förenkla för enskilda fastighetsägare att 

nyttja sin fastighet utifrån detaljplanens bestämmelser, att förenkla och 

effektivisera plan- och bygglovsärenden samt fastighetsbildningsprocesser. 

De fastighetsbildningar som inte blivit gjorda efter de 

tomtindelningsbestämmelser som nu föreslås upphävas går även efter ett 

antagande av planen att genomföra. Lantmäteriet kan fortsättningsvis i sin 

myndighetsutövning ha den gamla tomtindelningen som förslag och pröva 

att fastighetsbilda utifrån den. Det är den styrande aspekten i detaljplan som 

tas bort, men möjligheten att indela efter den gamla tomtindelningen finns 

kvar om man så vill.  

I de fall där tomtindelningar upphävs i detaljplaner som saknar motsvarande 

fastighetsgränser kan möjligheterna att avstycka förändras. Ett 

genomförande av planförslaget kan då innebära att avstyckningar som 

tidigare inte ansågs möjliga att genomföra kan göras. Till exempel kan stora 

fastigheter som tidigare styrts av tomtindelningar få en ändrad 

fastighetsbildning med flera mindre fastigheter. Detta skulle kunna få 

konsekvenser för Härnösands kvartersstruktur om exploatering och 

fastighetsbildning skulle ske på ett oanat sätt. Men även om 

tomtindelningarna föreslås tas bort så finns både detaljplanernas 

bestämmelser samt lämplighetsprövningen av Lantmäteriet vid 
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fastighetsbildningsåtgärder. Därför bedöms planens genomförande inte 

inverka negativt på Härnösands samhällsutveckling.  

I ärendet har Malin Sjöstrand, plan- och bygglovschef, deltagit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 

Planbeskrivning 

Kartillustrationer över tomtindelningar som ska upphävas  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  

Översikt berörda fastigheter      

______  
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§ 79 Dnr 2020-000076 1.1.3.0 

Allmänna ordningsföreskrifter i Härnösands kommun - 
revidering 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att anta reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands  

kommun enligt samhällsnämndens förslag.     

 

1.2 Definitioner 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

Saknas Ny definition:                                            

Med camping menas övernattning i 

husvagn, husbil, annat motor-

fordon, tält eller under bar himmel 

 

1.4 Schaktning och grävning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Särskilda föreskrifter för 

ledningsarbete i gata) 

7§                                                          

Den som är ansvarig för 

upptagande av grus, jord eller 

sand, tippning av 

fyllnadsmassor, schaktning, 

grävning eller annat liknande 

arbete ska se till att det sker på 

ett sådant sätt att allmänheten 

utsätts för minsta möjliga 

olägenhet. Tillstånd krävs i 

hela kommunen för grävning i 

kommunens mark (se vidare 

Grävningsbestämmelser i 

Härnösands kommun) 
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1.12 Ambulerande försäljning 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

15§                                     

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

15§                                      

Ambulerande försäljning får 

inte ske på offentlig plats utan 

polismyndighetens tillstånd. 

Med ambulerande försäljning 

avses sådan gatuförsäljning 

som tar offentlig plats i 

anspråk endast tillfälligt och i 

obetydlig omfattning och som 

därför inte kräver tillstånd 

enligt 3 kap, 1§ ordningslagen. 

Allmän försäljningsplats är 

Stora Torget. För detta område 

gäller även kommunens 

föreskrifter om torghandel. 

 

1.13 Camping 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

16§                                              

Camping är förbjudet på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. I lokaler som 

ägs eller disponeras av 

kommunen är övernattning ej 

tillåten utan särskilt tillstånd. 

16§                                               

Camping är förbjuden på 

offentlig plats inom område 

med detaljplan. Undantag 

gäller för ett område som 

enligt detaljplan eller med stöd 

av andra bestämmelser 

iordningsställts för 

campingändamål. På 

campingplatser och andra 

platser som upplåts för 

tillfällig uppställning av 

campingfordon eller tält gäller 

av SCR Svensk Camping 

fastställda ordningsregler. I 

lokaler som ägs eller 

disponeras av kommunen är 

övernattning ej tillåten utan 

särskilt tillstånd. 

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(38) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-17 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

1.16 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

NUVARANDE TEXT NY TEXT 

24§                                           

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-02 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. I övrigt vad gäller 

pyrotekniska varor hänvisas 

till ordningslagen 3 kap 7§ 

24§                                            

Fyrverkeri utan tillstånd får 

endast ske kl 18-01 på nyårs-, 

påsk- och 

valborgsmässoaftonen. 

Pyrotekniska artiklar typ 

fyrverkeriprodukt och bomber 

med starka ljudeffekter får 

över huvud taget inte avfyras 

inom Härnösands tätort. För 

definition av tätort, se karta 

nedan. Trots ovanstående 

krävs, enligt 3 kap 7§ 

ordningslagen (1993:1617) 

tillstånd av Polismyndigheten 

om användningen med hänsyn 

till tidpunkten, platsens 

belägenhet och övriga 

omständigheter innebär risk 

för skada på eller någon 

beaktansvärd olägenhet för 

person eller egendom. 

 

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunen har, enligt bestämmelser i ordningslagen (1993:1617), möjlighet 

att anta lokala ordningsföreskrifter som innehåller ytterligare bestämmelser 

om hur den allmänna ordningen ska upprätthållas. I ordningslagen framgår 

inom vilka områden som kommunen äger rätt att utfärda lokala föreskrifter. 

En antagen lokal ordningsföreskrift ska efter antagandet anmälas till 

länsstyrelsen som ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen. 
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Nuvarande lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun reviderades 

senast 2017-01-30. 

Samhällsförvaltningen har noterat ett behov av att göra ytterligare 

revideringar varför vi föreslår följande förändringar.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-08 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Härnösands kommun, 2017-01-30      

______  
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§ 80 Dnr 2020-000047 1.1.3.0 

Yttrande över motion Härnösands 
datumparkeringsregler 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anse motionen besvarad samt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.     

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) föreslår följande beslutsformulering: 

att anse motionen besvarad samt 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

I motionen från Karl Rönnkvist (C) föreslås att i första hand ta bort 

datumparkeringen från 31 maj till 1 oktober och i andra hand att ändra 

datumparkeringstiderna så att det blir mer lämpat för dagens samhälle. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §154 att överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsekontoret har berett Samhällsnämnden möjlighet att yttra sig 

över förslagen i motionen. 

Härnösands kommun har under lång tid haft reglering om datumparkeringen. 

De nuvarande reglerna styrs av en lokal trafikföreskrift (STFS 2280-2010-

01) som trädde i kraft 1 juli 2010. 

Bestämmelsen innefattar att datumparkering gäller alla dagar, året runt 

mellan kl 02.00-09.00 i hela Härnösands tätort. 
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Syftet med datumparkering är att säkerställa framkomligheten för dels 

fordon som sköter väghållningen (snöröjning, halkbekämpning, 

sandupptagning) dels utryckningsfordon och nyttotrafik (till exempel post-

och varuleveranser, sophämtning). 

Inom Samhällsförvaltningen pågår sedan en tid tillbaka ett arbete med att ta 

fram nya parkeringsriktlinjer. I Samhällsnämndens kommande 

ställningstagande kring parkeringsriktlinjerna kommer frågan om eventuell 

förändring av datumparkeringen att prövas. 

Samhällsförvaltningens bedömning är dock att en förändring av 

bestämmelsen om datumparkering i den riktning som föreslås i motionen 

kommer innebära ett ökat behov av att särskilt reglera vissa gator och vägar 

där parkering på båda sidor inte är möjlig eller lämplig ur 

framkomlighetssynpunkt. 

Denna bedömning styrks också av det faktum att de kommuner som bara 

tillämpar datumparkering under en viss del av året synes ha en avsevärt 

större mängd av lokala trafikföreskrifter (LTF) som regleringar stannande 

och parkering. 

En jämförelse med några utvalda kommuner ger följande bild: 

 

Gävle och Sundsvall är två ungefär lika stora kommuner med likartade 

tätorter och där har Gävle kommun mer än dubbelt så många lokala 

trafikföreskrifter om stannande och parkering som Sundsvall. 

Samtidigt så har vi förståelse för att det kan upplevas som otidsenligt att 

tillämpa datumparkering året om. Här måste det göras en samlad bedömning 

för att både säkerställa framkomligheten och tillgodose önskemål om ökade 

parkeringsmöjligheter. 

Kommun
Period under 

året

Tider för 

datumparkering

Antal  LTF om 

stannande och 

parkering

Avgi fts -

belagd 

parkering

Östersund 1 okt - 31 maj Kl 00.00-07.00 571 JA

Gävle 1 okt - 15 maj Kl 00.00-08.00 1 591 JA

Sundsvall året runt Kl 00.00-16.00 785 JA

Kramfors året runt  Kl 02.00-09.00 51
NEJ         

(P-skiva)

Härnösand året runt Kl 02.00-09.00 107
NEJ         

(P-skiva)

DATUMPARKERINGEN
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Eftersom frågan om datumparkering och dess utformning kommer att prövas 

i de parkeringsriktlinjer som Samhällsnämnden kommer ta ställning till så 

anser vi att motionen med det ska anses vara besvarad.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige § 154 2019-11-25 

Motion Härnösands datumparkeringsregler      

______  
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§ 81 Dnr 2020-000080 1.1.3.1 

Revidering av samhällsnämndens uppdrag i 
Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och 
nämnder i Härnösands kommun 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

att samhällsnämnden utgör kommunens trafiknämnd enligt lag (1978:234) 

om nämnder för vissa trafikfrågor, 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning samt 

att komplettera reglementet till samhällsnämnden att ansvara för alla frågor 

enligt lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering vad avser 

kommunalt ägd eller förhyrd mark, där lagen är tillämplig.       

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 1987-09-10 §105 att uppdra till tekniska 

nämnden att ansvara för parkeringsövervakning enligt lag 1987:24. För att 

reglementet ska vara tydligt och juridiskt korrekt behöver uppdraget läggas 

till i reglementet från kommunfullmäktige till samhällsnämnden med 

hänvisning till lag  1978:234, 1987:24 och lag 1984:318. Samhällsnämnden 

har idag ansvaret för kommunens parkeringsövervakning och 

kontrollavgifter men saknar uppdraget i reglementet.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10       

______  
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§ 82 Dnr 2020-000081 1.1.3.1 

Uppdrag trafiksäkerhetsplan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att ta fram en trafiksäkerhetsplan för skolor i Härnösands kommun samt 

att presentera förslag för nämnden i januari 2021.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Barn ska kunna ta sig till och från skolan på ett säkert, hälsofrämjande och 

miljövänligt sätt. Kommunen har ett ambitiöst Trafikprogram som 

beslutades av kommunfullmäktige 2015. Under flera år har 

samhällsnämnden budgeterat särskilda medel för att förbättra den fysiska 

trafikmiljön kring skolorna i kommunen. Det finns goda förutsättningar för 

elever och personal att på ett säkert sätt ta sig till och från skolorna. Trots det 

vittnar flera om ibland kaotiska situationer kring skolor med många bilar och 

oskyddade trafikanter. Idag skjutsar allt fler föräldrar sina barn till skolan, 

vilket har resulterat i att andelen barn som går och cyklar till skolan har 

stadigt minskat under de senaste decennierna. Det har resulterat i att trafiken 

vid skolorna har ökat och skapat en påfrestande trafiksituation. I senare led 

har även familjernas bilvanor bidragit till mindre fysiskt aktiva barn, ökade 

hälsoproblem och utsläpp.  

Planen ska syfta till att konkretisera kommunens arbete för trafiksäkra 

skolmiljöer och uppmuntra till ett hälsofrämjande färdsätt till skolan. Planen 

ska beskriva hur skolförvaltningen och samhällsförvaltningen tillsammans 

ska arbete kontinuerligt eller i projekt som inkluderar kommunikation och 

uppmuntran för att mobilisera hållbara färdsätt redan i tidig ålder som på sikt 

kan inverka på den kommande generationens attityder och resebeteenden. 

Framtagandet ska ske i dialog med skolförvaltningen.      
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Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-06-09 

Trafikprogram Härnösands kommun 2015-2050      

______  
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§ 83 Dnr 2020-000023 3.3.7.2 

Nybrogatan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med Nybrogatans 

utformning med anslutande gång- och cykelstråk samt fortsätta utreda 

alternativa trafiklösningar vid Nybron/Skeppsbron och 

att återrapportering sker till nämnden i januari 2021.      

Yrkanden 

Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på ett inriktningsbeslut i ärendet enligt 

följande: 

att uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med Nybrogatans 

utformning med anslutande gång- och cykelstråk samt fortsätta utreda 

alternativa trafiklösningar vid Nybron/Skeppsbron och 

att återrapportering sker till nämnden i januari 2021.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Samhällsnämnden har på dagens sammanträde gått på stadsvandring i 

aktuella områden. Nämnden har även i maj-sammanträdet fått en 

föredragning i ärendet av förvaltningschef Thomas Jenssen.      

Beslutsunderlag 

Stadsvandring på dagens sammanträde 2020-06-15 § 70 

Information på nämndsammanträde 2020-05-21 § 56      

______  
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§ 84 Dnr 40193  

Delegationsbeslut till granskning 2020-06-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Handläggarna redogör för av nämnden utvalda delegationsbeslut.       

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut SAM-2020-1433 Linda Fransson 

Delegationsbeslut SAM-2020-1635 Sara Sjöberg          

______  
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§ 85 Dnr 38111  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-06-17 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 

liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande 

förslag.       

Bakgrund 

Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna till 

dagens möte.      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-05-09 – 2020-06-12      

______  
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§ 86 Dnr 40212  

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt 
förteckning  

Inga handlingar finns att presentera på dagens sammanträde. 

______  
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§ 87 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

Rådet för trygghet och hälsa 

Vindkraftpengar – ansökningar från föreningar 

ÖP-gruppen, digitalt möte 

Föreläsning om ungdomars syn på framtiden 

Budgetberedning 

Kollektivtrafikfrågan      

______  
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§ 88 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Thomas Jenssen, förvaltningschef, informerar om följande: 

Regeringens beslut angående reglering av tillsyn av trängsel på 

uteserveringarna förväntas komma inom kort 

Samhällsförvaltningen har hjälpt socialförvaltningen med administrativt stöd 

Samarbete med tillväxtavdelningen och arbetslivsförvaltningen samt 

sommarjobbare som anställts bland annat för att sköta lupinplockning och 

underhåll av grillplatser och badplatser 

Arbetsmiljön på samhällsförvaltningen ser ut enligt följande: Sjukfrånvaron 

är 4 %, det är allmänt låg frånvaro, alla jobbar hemifrån och bemanningen är 

säkrad under semesterperioden.     

______  
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§ 89 Dnr 31772  

Övrigt 

Ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) tackar nämnden och förvaltningen för 

gott samarbete under våren och önskar glad sommar. 

Magnus Oskarsson (S) tackar ordföranden Knapp Britta Thyr (MP) å 

nämndens vägnar och önskar trevlig sommar. 

______  

 


