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§ 54 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att välja Per-Eric Norberg till att justera dagens protokoll.  

Protokollet justeras 2019-04-01 kl 08.00 

______  
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§ 55 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna dagordningen.  

Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr går igenom dagordningen.  

______  
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§ 56 Dnr 39168  

Föregående protokoll 2019-02-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga föregående protokoll till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsnämndens protokoll från 2019-02-28.  

______  
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§ 57 Dnr 2019-000039 1.2.4.1 

Budgetuppföljning januari och februari 2019 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

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. Ändring avseende 

Hästsportverksamheten där finns inget eget ansvar för 2019, då 

ridskoleverksamhet ligger på föreningsdrift från och med 2019-01-01 och 

Hästsportarenan ingår numera i ansvaret för fritid centralt.  

Subventionen av kollektivtrafiken är införd och har varit igång sedan juni 

2018. Resandestatistik visar på en resandeökning med totalt 44,4 % januari 

och februari jämfört med samma period 2018. Resandeökning för 

tätortstrafik är 50,1 % och för landsbygdstrafik är ökningen 17,3 %. 

Det totala utfallet för samhällsnämnden på driften visar ett överskott på 2,4 

mnkr per sista februari, föregående månad 4,2 mnkr. Avvikelsen mot budget 

är ett överskott på 1,5 mnkr per sista februari.  

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Christina Viklund, controller vid sammanträde 

2019-03-28. Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-22.     

______  
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§ 58 Dnr 2019-000042 1.2.4.1 

Information - Budget 2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Förvaltningen har arbetat med budget för alla verksamheter. Budgeten 

inrymmer i nuläget löneökningar och hyreshöjningar för 2020. 

Trafikkostnaderna ökar med 1,5 mkr för 2020 vilket för närvarande inte är 

medräknat inom budgetram. 

Tjänst stadsarkitekt föreslås även 2020 vara på konsultbasis. 

   

Beslutsunderlag 

 Muntlig föredragning av Thomas Jenssen, förvaltningschef vid 

sammanträde 2019-03-28.     

______  
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§ 59 Dnr 2019-000033 3.3.5.1 

Justering av egenavgifter för färdtjänst i annan 
kommun  

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktigen besluta 

att fastställa en lägsta avgift på 50 kr/resa för egenavgiften för 

färdtjänstresor i annan kommun, samt 

att även fastställa grundtaxan för egenavgiften för färdtjänstresor i annan 

kommun till 5 kr/km.  

Bakgrund 

Den som är beviljad färdtjänst i Härnösands kommun har även rätt till 

färdtjänstresor vid vistelse i en annan kommun. Åker en resenär till en annan 

kommun inom Västernorrlands län så anlitas beställningscentralen i Ånge 

för dessa resor. Vistas däremot resenären i en annan kommun utanför länet 

så anlitas Riksfärdtjänsten i Sverige AB (nedan kallad Riksfärdtjänsten), som 

Härnösands kommun har avtal med för dessa resor. Resorna kallas för RIAK 

resor (resor/färdtjänst i annan kommun) och biljetten gäller för resa inom 

annan kommun eller högst 5 mil till eller från annan adress i annan kommun. 

För längre resor måste två biljetter beställas.                                                                                                     

Riksfärdtjänsten sköter hanteringen av RIAK biljetter och resenären får 

kuponger/biljetter för den kommun resan avser hemskickad till sig efter ett 

beviljande av kommunens färdtjänsthandläggare och beställer sedan själv 

resan hos det taxibolag som står på biljetten.                                                     

Någon skyldighet för hemkommunen att anordna färdtjänst i annan kommun 

finns dock inte enligt Lag om Färdtjänst, men Härnösands kommun, precis 

som många andra kommuner, har sedan 2007 erbjudit denna möjlighet för 

färdtjänstberättigade som har behov av att genomföra resor utanför 

kommunen.                                                                                                                  

Vid dessa resor gäller vistelsekommunens regler för färdtjänst förutom vad 

som gäller för egenavgiften. Kommuner som är anslutna till Riksfärdtjänsten 

och som använder RIAK-biljetter för resor i annan kommun kan använda tre 

olika alternativ för hur egenavgiften ska tas ut för resan. Antingen är 

avgiften kr/km men dock lägst 30 kr/resa, ett fast belopp per resa t.ex. 50 

kr/resa eller ett procentuellt belopp av resans taxameterpris. 
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Härnösands kommun använder idag det sista alternativet enligt nuvarande 

avtal med Riksfärdtjänsten, alltså 25 % av taxameterpriset i aktuell kommun.                                                                 

Det har under senare tid kommit till vår kännedom att det blir dyrare egen-

avgiftskostnader för de som åker specialfordon i jämförelse med de som åker 

med vanlig personbil. Anledningen till detta är enligt uppgift från Riks-

färdtjänsten 2019-02-07 att hämtaavgiften men framförallt framkörnings-

avgiften för specialfordon är dyrare och att denna kostnad läggs på 

taxameterbeloppet.                                                                                            

Enligt Riksfärdtjänsten ser kostnaderna också olika ut i landet där en resa i 

Norrland med specialfordon kan kosta ca 450 kr per mil medan den i Skåne 

kan kosta ca.150 kr per mil. Konsekvenserna av detta blir att resenärer som 

är i behov av specialfordon får betala en betydligt högre egenavgift än de 

som åker med en vanlig personbil.                                                                            

Efter kontakt med verksamhetsutvecklare Maria Thid på beställnings-

centralen i Ånge, uppger hon att olika trafikavtal med olika trafik-

entreprenörer med olika priser/avtal samt om resan är samordnad också 

spelar in hur mycket en resa kostar.   

Beslutsunderlag 

Syftet med översynen/förslaget är att göra kostnaden för egenavgiften mer 

lika för alla resenärer oavsett vilket fordon som resan måste genomföras 

med. Mer rättvist för kunden skulle det vara om egenavgiften baseras på ett 

förutbestämt kilomterpris, men dock med ett lägsta pris och där då fordons-

typen inte spelar någon roll för egenavgiftens storlek.                                                  

Detta är också enligt Riksfärdtjänsten det vanligaste sättet idag att ta ut 

egenavgiften med ett fast pris per kilometer, samt ett lägsta belopp. 

Prissättningen för egenavgiften varierar dock stort från kommun till 

kommun.                                                                                                               

Enligt statistik från Riksfärdtjänsten så genomförs ca 100 s.k. RIAK resor 

per år i Härnösands kommun. Det går inte att förutsäga på kronan hur 

intäkterna i egenavgiften kommer att förändras i och med förslaget att välja 

alternativet med en fast km-taxa. Dock kan nog konstateras att brutto-

kostnaderna för dessa resor kommer att bestå, men den intäktsvolym som 

kan komma att förändras är marginell.                                                                                   

Korta resor på 1 km respektive 50 km blir något dyrare för resenären och 

intäkterna för kommunen således mer, medan de vanligaste resorna på ca.10 

km blir billigare och alltså ger mindre intäkt till kommunen. 

Förslag till förändring är att egenavgiften för resor i annan kommun skall 

ändras till 5 kr/km och med en lägsta avgift på 50 kr, jämfört mot nuvarande 

egenavgift som består av 25 % av taxameterbeloppet för aktuell resa.    

Denna förändring innebär då att kommunen erbjuder ett mer enhetligt 

taxesystem för egenavgifter för färdtjänstresor i andra kommuner. 
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Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.                  

______  
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§ 60 Dnr 2018-000122 820 

Medborgarförslag - Gynna spontanidrottande 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anse medborgarförslaget besvarat   

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 2018-05-15. 

Förslagsställarens tanke är att kommunen ska gynna spontanidrottande och 

göra i ordning alla spontanidrottsplatser i staden så att ungdomar och vuxna 

som inte tränar i idrottsföreningar har någonstans att spela på kvällar och 

helger. Enligt förslagsställaren är det många som vill spela basket, fotboll 

eller andra idrotter av mer spontan karaktär än genom att vara medlem i en 

förening. Det finns många skolgårdar med basketplaner men enligt 

förslagsställaren är de flesta i dåligt skick, därför finns det ett stort behov av 

upprustning.  

Beslutsunderlag 

Under senaste året har flera satsningar gjorts för att skapa bättre möjligheter 

för att utveckla det spontana idrottandet. En ny allaktivitetsyta har byggts på 

Mellanholmen med konstgräs som erbjuder olika typer av bollspel och som 

dessutom utrustad med en basketkorg. Vintertid spolas även ytan för 

skridskoåkning.                                                                                                       

Hösten 2018 byggdes nya bmxbanor på Murberget och vid Älandsbro skola. 

Andra åtgärder som genomförts under senare år är en ny basketkorg vid 

Skördevägen, balansbana på Vårdkasen, plan för beachhandboll på 

Smitingen. Dessutom finns ytterligare medel avsatta i vår investeringsbudget 

för kommande år för fler åtgärder för att gynna det spontana idrottandet,   

Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.   

______  
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§ 61 Dnr 2018-000109 814 

Medborgarförslag - Fler grillplatser på Sälsten 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att avslå medborgarförslaget     

 

Yrkanden 

Moderaterna yrkar att Samhällsnämnden bifaller medborgarförslaget. Vi 

Moderater har sett att många söker sig till Sälsten för att grilla och umgås, 

och glädjande nog har även många nysvenskar och asylsökande hittat till 

området. Vi har också noterat att det ofta då har blivit ont om plats vid de 

befintliga grillplatserna och det därför grillats på platser som inte varit 

avsedda för grillning. För att ge mer utrymme för att umgås under ordnade 

former på Sälsten, så föreslår vi Moderater att tre ytterligare grillplatser 

anläggs. Förvaltningens uppskattning är att en ny grillplats kostar ca 15000:- 

att anlägga. En samordning kring tre platser skulle minska kostnaden per 

styck, och då ser vi Moderater det som rimlig kostnad för att ge fler 

möjlighet att umgås på Sälsten. Dessutom minskar vi risken att man frestas 

att elda på klipporna och därmed orsaka irreparabel skada i naturen. 

 

Följande personer yrkade bifall till liggande förslag:  

Per-Eric Norberg (C), Magnus Oskarsson (S), Anders Nordström (KD), 

Rune Danielsson (S).  

 

Propositionsordning 

Ordförande frågar om nämnden avser besluta enligt moderaternas yrkande.  

Votering begärs och verkställs.      

Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning. Den som önskar bifall till 

liggande förslag röstar ja och den som önskar bifall till moderaternas 

yrkande röstar nej. 
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Votering enligt tabell 

Ledamot Parti  

Ja 

 

Nej 

Knapp Britta Thyr MP X  

Magnus Oskarsson S X  

Ann-Chatrine Genberg S X  

Linda Saltin S X  

Anders Bergqvist V X  

Anders Nordström KD X  

Lisa Dahlén MP X  

Per-Eric Norberg C X  

Christian Wasell M  X 

Jonas Tynér M  X 

Rune Danielsson S X  

      

Ordföranden finner att Samhällsnämnden beslutar enligt liggande förslag. 

Bakgrund 

Ett medborgarförslag inkom till Samhällsförvaltningen 

2018-05-02. Förslagställaren föreslår att kommunen ska bygga fler 

grillplatser på Sälsten, eftersom den som lämnat in medborgarförslaget anser 

att det både finns behov och plats för fler grillplatser på området.  

Samtidigt skulle det också enligt förslagsställaren kunna öka 

brandsäkerheten då många använder stranden för att grilla på.  

Beslutsunderlag 

Under senare år har området utvecklats runt Sälsten, med fokus både på 

badplatsen som själva friluftsområdet längre österut. Totalt på området inkl. 

badplatsen finns det idag 6 st. olika grillplatser. Två är belägna vid själva 

badplatsen, tre vid bodarna nedanför vändplanen och ytterligare en längst ut 

vid den s.k. Lövhällan. Med hänvisning till redan befintliga grillplatser på 

området, så anser Samhällsförvaltningen att det inte behöver anläggas 

ytterligare grillplatser på samma område. Eftersom vi har väldigt många 

grillplatser i övrigt i kommunen, så krävs det redan idag stora arbetsinsatser 

för att hela tiden underhålla dessa och se till att ved kontinuerligt fylls på. 

Finns det utrymme för att bygga fler så bör det hellre ske på nya väl utvalda 

områden som helt idag saknar möjlighet till grillning.  

Muntlig föredragning av Ulf Andersson, trafik- och fritidschef.  

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25.   

______  
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§ 62 Dnr 39241  

Delegationsbeslut till granskning 2019-03-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut till granskning:  

SAM-2018-2594 Bondsjö 4,8 Återredovisat ärende klagomål duvor - 

Muntlig föredragning av Lena Drejare, miljöhandläggare vid sammanträde 

2019-03-28.  

SAM-2019-1035 Rättidsprövning Överklagan Härnö Solum 1,12 - Muntlig 

föredragning av Thomas Lindström, bygglovhandläggare vid sammanträde 

2019-03-28.  

______  
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§ 63 Dnr 32957  

Eventuellt tillkommande ärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Inga tillkommande ärenden.  

______  
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§ 64 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Ordförande rapporterar om: 

 

• Årsstämma Ångermanlands fotbollförbund 

• Budgetdialog KS 

• Privilegiedagen 

• Referensgrupp parkentreprenad 

• Budgetberedning 

• Kollektivtrafikgrupp 

• KTM 

• KF 

  

______  
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§ 65 Dnr 31771  

Förvaltningschefen rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefen rapporterar om: 

 

 

 Arbetsmiljö: Sjukfrånvaro förvaltningen 3,17% januari, hela 

kommunen 6,54%. 

 Ombudsmöten gata och park. 

 Invånardialog. 

 Angående lekutrustning på Hemsön. Inget intresse från föreningar i 

nuläget. 

  

______  
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§ 66 Dnr 31772  

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Övriga rapporter är: 

 

 Linda Saltin, årsmöte NTF. 

 Magnus Oskarsson, ÖP-grupp och RUS-möte med regionen. 

  

______  
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§ 67 Dnr 39180  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2019-03-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

 

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning till nämnd 2019-03-28.  

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 68 Dnr 39190  

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt 
förteckning 2019-03-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

Delgivningar, protokoll och skrivelser enligt förteckning: 

 

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(21) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 69 Dnr 39200  

Informationer 2019-03-28 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.  

Beslutsunderlag 

NTF Västernorrland informerar kring trafikolyckor och Nollvisionen - Mona 

Lill Landström. 

Energirådgivning - Monica Friman, miljöhandläggare. 

Regler för färdtjänst - Ulf Andersson, trafik- och fritidschef. 

Lägesrapport Järnvägsviadukten, Invånardialog Nybrogatan, Nybron, 

Utsprångskajen -Thomas Jenssen, förvaltningschef 

Allmän ekonomiinformation - Christina Viklund, controller 

Strategisk diskussion: Översiktsplanering - Maja Nordmark, 

översiktsplanerare kommunstyrelseförvaltningen 

______  

 


