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§ 49 Dnr 40220  

Informationsärenden 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden  

att lägga informationen till handlingarna.      

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämndens presidium avser besluta i enlighet 

med liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämndens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden har fått följande informationsföredragningar: 

Tillsyn – Olovlig åtgärd – Sara Sjöberg, bygglovhandläggare 

Beslut om planbesked del av Motorn 1 och Motorn 6 – Malin Sjöstrand, 

plan- och byggchef  

Budgetuppföljning mars – Mattias Eknemar, controller  

Förstudie: ”Mitt i Godstjärns natur” – Ulf Andersson, trafik- och fritidschef 

Lägesinformation med anledning av Coronapandemin – Thomas Jenssen, 

förvaltningschef    

Närvarande ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), Ordförande 

Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande 

Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 

Anne-Cathrine Genberg (S) 

Linda Saltin (S) 

Anders Bergqvist (V) 

Lisa Dahlén (MP) 

Anders Nordström (KD) 

Per-Eric Norberg (C) 

Fredrik Bäckman (M) 

Närvarande ej tjänstgörande ersättare 

Rune Danielsson (S) 
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Lillemor Andersson (C) 

Mårten Holmström (L) 

Per Lingensjö (MP) 

Önne Norberg (M) 

Keith Bryant (V) 

Nissreen Khaie (KD) 

______  
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§ 50 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden 

att godkänna dagordningen till dagens möte.      

______  
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§ 51 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden  

att välja Christian Wasell (M) att justera dagens protokoll. Protokollet 

justeras 2020-04-24 kl.09.30 i Samhällsförvaltningens lokaler.     

______  
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§ 52 Dnr 2020-000052 1.2.4.1 

Budgetuppföljning mars 2020 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden 

att lägga informationen till handlingarna.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämndens presidium avser besluta i enlighet 

med liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämndens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista mars för 

samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2020 har samhällsnämnden 

en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet för årets tre första 

månader visar ett överskott med 3,75 mnkr mot budget. Den milda vintern, 

lägre kostnader för köp av huvudverksamhet vid årets början samt ett högre 

utfall inom plan & bygg samt miljöverksamheterna än budgeterat bidrar till 

ett överskott mot budget. 

 

Statistiken för den subventionerade kollektivtrafiken visar en nedgång i 

resande för årets tre första månader jämfört med samma period under 

föregående år. 

    

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-17 

Månadsuppföljning mars 2020 2020-04-17    

______  
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§ 53 Dnr 2020-000048 1.1.3.0 

Tillsynsärende - olovlig åtgärd 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden 

att inte ingripa mot fastighetsägare till ÄLAND 1:45, enligt 11 kap 5 § plan- 

och bygglagen.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämndens presidium avser besluta i enlighet 

med liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämndens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Den 2019-10-15 fick samhällsnämnden en anmälan att en frisörsalong inom 

kort ska öppnas i byggnaden på fastighet Äland 1:45 samt en fråga om det 

finns bygglov för den nya verksamheten. I anmälan påtalades också att 

ventilationen är dålig i byggnaden och att den måste åtgärdas. 2019-10-16 

tog Samhällsförvaltningen telefonkontakt med Ordförande Hans Erik 

Norberg som säger att de inte påbörjat någon byggnation än. Han får 

information att de behöver ansöka om bygglov innan de påbörjar byggnation 

för frisörsalong. Han får också information om ventilationen och att 

obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för byggnaden måste utföras. 

Samhällsförvaltningen var på att platsbesök innan bygglovsansökan kom 

in.2019-10-30 kom en ansökan in om ändrad användning för del av byggnad, 

Dnr SAM 2019-3101. 2019-11-08 inkom godkänt OVK protokoll.  

Samhällsförvaltningen bedömer att fastighetsägaren inte har påbörjat 

byggnation utan bygglov samt att OVK har genomförts. Fastighetsägaren 

bedöms ha uppfyllt kraven genom att inte påbörjat byggnation innan beviljat 

bygglov och genom att ha skickat in OVK protokoll till 

samhällsförvaltningen. Mot bakgrund av detta bedöms det inte finnas 

förutsättningar för att ingripa eller besluta om påföljder.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Klagomål 
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Bygglovsärende - ansökan om ändrad användning, SAM 2019-3101:1. OVK 

Besiktningsprotokoll daterat 2019-11-08 SAM 2019-3101:6     

______  
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§ 54 Dnr 2020-000049 1.1.3.0 

Beslut om planbesked del av Motorn 1 och Motorn 6 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden  

att godkänna att detaljplanearbetet för del av MOTORN 1 och MOTORN 6 

får påbörjas samt  

att fastställa kostnaden för planbesked till 18 920 kr baserat på taxa fastställd 

av kommunfullmäktige 2018-12-17 (KF § 138).     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämndens presidium avser besluta i enlighet 

med liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämndens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Bakgrund 

Westerlinds fastigheter AB har lämnat in ansökan om planbesked för del av 

Motorn 1 och Motorn 6. Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för 

flexiblare användning som till exempel lättare industriverksamheter, kontor 

och fritidsändamål. Planområdet är beläget drygt 1,5 kilometer nordost om 

Härnösands centrum, strax väster om Sälstens badplats. Planområdet 

omfattar ca 4 ha och området är relativt plant. Historiskt har det på området 

bedrivits industriverksamhet, idag är det ett antal mindre aktörer verksamma 

inom områdets byggnader. I gällande översiktsplan, antagen av 

Kommunfullmäktige den 30 maj 2011 och aktualitetförklarad våren 2016, 

redovisas områdets mark och vattenanvändning som industri och del av 

fastigheten Moton 6 är tätortsbebyggelse. Gällande detaljplan (antagen i 

kommunfullmäktige 1970-12-15,) anger bestämmelse för industriändamål. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Området ligger i anslutning till ett område där ett detaljplanearbete redan 

startats, detaljplan Motorn 1. Syftet med den planen är att möjliggöra för 

bostäder vid Sälstens udde.  

Planområdet Sälstens udde samt detta område, som fastighetsägarna nu 

ansöker planbesked för, ingår i en större vision från fastighetsägarna. 

Visionen omfattar Tobaksmonopolet, Sälstens udde och området f.d. 

Härnöverken. Ambitionen är att detta område ska omfatta både bostäder, 
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olika verksamheter och fritidsverksamheter som tillsammans blir ett 

komplement till varandra. Vidare ska utomhusmiljöerna vid Härnöverken bli 

ett trevligare område att vistas i, exempelvis att promenadstråket kan ledas 

genom området och vidare till Sälstens badplats. På udden vill 

fastighetsägarna även planera för ett attraktivt grönområde för att skapa 

miljöer där människor vill vistas och uppehålla sig. Området ska förstärka 

länken mellan Härnösands centrum och Sälstens naturområden genom att 

promenadstråket igenom området och vidare förbi nästa planområdes norra 

gräns. Om planbesked beviljas är det sökande som bekostar den nya 

detaljplanen. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att 

detaljplanen kommer att antas. Kostnaden för planbesked fastställs till 18 

920 kronor och betalas av sökande. Detaljplanen hanteras med ett utökat 

planförfarande och förväntas kunna antas 2:a kvartalet 2021. Med denna 

bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att planarbetet för aktuellt område 

får påbörjas.       

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 

Ansökan om planbesked  

Karta över området     

______  

 

Upplysning  

Beslutet skickas till sökande.  

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 avgift för prövning av planbesked kan överklagas till 

Länsstyrelsen Västernorrland. Skrivelse om hur överklagan görs bifogas 

beslutsprotokollet. 
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§ 55 Dnr 40662  

Delegationsbeslut enligt förteckning 

Samhällsnämndens presidiums beslut 

Samhällsnämndens presidium beslutar med delegation av samhällsnämnden 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.     

Propositionsordning 

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

förslag. 

Ordföranden frågar om samhällsnämndens presidium avser besluta i enlighet 

med liggande förslag. 

Ordförande finner att samhällsnämndens presidium har beslutat i enlighet 

med liggande förslag.      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-02-11 – 2020-03-06 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-03-07 – 2020-04-09      

______  

 


