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§ 46

Dnr 40226

Informationsärenden
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Mötet inleds med parentation över Önne Norberg (M).
Informationsärenden som föredragits på dagens möte:
Förbud förenat med vite att släppa ut
avloppsvatten från enskild avloppsanläggning – Monica Friman
Delegationsbeslut till granskning
SAM 2020-1751, Huggning 2:11 – Monica Friman
Strandskyddsdispens - Breddning av befintlig väg, Mon 1:7 – Helene Lager
och Ulf Andersson
Budgetuppföljning mars 2021 – Thomas Jenssen
Kraftsamling – föreningslivet – Ulf Andersson
Informationsärende – Utsprångskajen – Thomas Jenssen
Resultatuppdrag 2022 – Thomas Jenssen och Malin Ullström
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen från
Engström Food & Deli AB – Knapp Britta Thyr och Helene Lager

______
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§ 47

Dnr 30343

Val av justerare
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att välja Charlotte Bystedt (SD) som justerare för dagens protokoll. Justering
sker i Johannesbergshuset 2021-04-23, kl. 10.00
______
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§ 48

Dnr 31757

Godkännande av dagordning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna dagordningen för dagens sammanträde.
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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§ 49

Dnr 2021-000021 1.1.3.1

Grundläggande granskning
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att nämnden har tagit del av revisionens synpunkter och lägger dem till
handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP) och Magnus Oskarsson (S).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på en ändrad attsats som ska lyda:
att nämnden har tagit del av revisionens synpunkter och lägger dem till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, ordförandes
förslag.
Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med
ordförandes förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med
ordförandes förslag.
Bakgrund
KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en
grundläggande granskning for att bedöma om nämnden har skapat
förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av
verksamheten. Samhällsnämnden har tagit emot revisionsrapporten. Under
nämndens sammanträde i april gick nämnden gemensamt igenom rapporten.
Sammanfattningsvis rekommenderar revisionen samhällsnämnden att gå
igenom resultatet av enkäten tillsammans med revisionens slutsatser. Detta
skedde under nämndens sammanträde i april. Nämnden konstaterade att
svarsfrekvensen var låg trots att nämndsordförande uppmanat nämnden att
svara på enkäten. En anledning till detta kan vara att revisionens utskick inte
varit helt tydligt. Det framgår ingenstans i mailutskicket att det är revisionen
som är avsändare till enkäten vilket skapat osäkerhet.
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Sammanträdesdatum

2021-04-22
Samhällsnämnden

Revisionen rekommendera nämnden att tydligare koppla sina mål till
kommunens övergripande måldokument. Nämnden arbetar under våren 2021
med revidering av nämndmål samt resultatuppdrag.
Revisionen efterfrågar en risk- och konsekvensanalys till grund för
nämndens internkontroll. En sådan analys gjordes under hösten i syfte att
ligga till grund för internkontroll.
Slutligen rekommenderar revisionen nämnden att följa upp internkontroll
samt nämndmål regelbundet. Nämnden planerar uppföljning i samband med
tertial.
Socialt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.
Ekologiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13
______
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§ 50

Dnr 2021-000022 1.1.3.1

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att samhällsnämnden har tagit del av revisionens synpunkter och föreslår
följande:
att ge förvaltningschef i uppdrag att genomföra systemförvaltarmodellen på
förvaltningen utifrån det kommunövergripande arbetet som pågår,
att ge förvaltningschef i uppdrag att säkerställa rutiner för hantering av
behörigheter vid ändring eller avslut av anställning,
att ge förvaltningschef i uppdrag att ta fram rutin för att regelbundet följa
upp behörigheter på personal för att förhindra obehörig åtkomst,
att ge förvaltningschef i uppdrag att säkerställa rutin för att dokumentera
återläsning av backuper samt
att ge förvaltningschef i uppdrag att säkerställa att en gemensam
introduktionsutbildning i IT-säkerhet genomförs.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C).
Yrkanden
Per-Eric Norberg (C) yrkar på en ändrad attsats som ska lyda:
att samhällsnämnden har tagit del av revisionens synpunkter och föreslår
följande:
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Per-Eric
Norbergs (C) förslag.
Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med PerEric Norbergs (C) förslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med Per-Eric
Norbergs (C) förslag.
Bakgrund
KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att genomföra en
uppföljning av genomförda granskningar under åren 2016 och 2017.
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2021-04-22
Samhällsnämnden

Uppdraget ingår i revisionsplanen 2020. Syftet med granskningen är att se
om nämnden har vidtagit beslutade åtgärder.
I rapporten Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017 framkommer
att samhällsnämnden har ett antal beslutade förändringar kvar att genomföra.
Förvaltningen föreslår att förvaltningschef får uppdraget att genomföra dessa
förändringar.
Socialt perspektiv
Den uppföljande granskningen påverkar inte perspektivet.
Ekologiskt perspektiv
Den uppföljande granskningen påverkar inte perspektivet.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Den uppföljande granskningen påverkar inte perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13
______
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§ 51

Dnr 2021-000023 1.1.3.1

Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att nämnden har tagit del av revisionens synpunkter och lägger dem till
handlingarna samt
att förvaltningschef får i uppdrag att föreslå nämnden konkreta och
uppföljningsbara arbetsmiljömål till budget 2022.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Lisa Dahlén (MP) och Knapp Britta Thyr (MP).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på en ändrad första attsats som ska lyda:
att nämnden har tagit del av revisionens synpunkter och lägger dem till
handlingarna.
Propositionsordning
Ordförande finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med ordförandes ändringsförslag.
Ordförande frågar om samhällsnämnden avser att besluta i enlighet med
liggande förslag med ordförandes ändringsförslag.
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande
förslag med ordförandes ändringsförslag.
Bakgrund
KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska kommunens
systematiska arbetsmiljöarbete. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2020.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om aktiviteter och åtgärder
ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och identifierade
orsaker analyseras och leder till åtgärder som samordnas, genomförs och
följs upp. I rapportens slutsatser konstaterar revisionen att det finns rutiner
och till stor del stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Revisionen gör också bedömningen att aktiviteter och
åtgärder inte ingår i ett systematiskt förbättringsarbete där kartläggning och
identifierade orsaker analyseras fullt ut. I revisionsrapporten rekommenderar
alla nämnder att upprätta konkreta och uppföljningsbara arbetsmiljömål.
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2021-04-22
Samhällsnämnden

Utifrån Revisionsrapport-Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete
anser förvaltningen att samhällsnämnden behöver ta fram arbetsmiljömål till
budgetåret 2022.
Socialt perspektiv
Arbetsmiljömål kan påverka jämställdhet och hälsa positivt
Ekologiskt perspektiv
Perspektivet förväntas inte påverkas av framtagandet av arbetsmiljömål.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Att ta fram arbetsmiljömål som är konkreta och uppföljningsbara förväntas
inte påverka perspektivet.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13
______
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§ 52

Dnr 2021-000044 3.2.2.7

Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten
från enskild avloppsanläggning, Byåker 2:5 SAM 20211235
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att förbjuda Shahab Khanchi med personnummer 19850817-5893
som fastighetsägare till Byåker 2:5 att från och med den 1 april 2022 släppa
ut avloppsvatten från WC och bad-, disk- och tvättvatten till fastighetens
bristfälliga avloppsanläggning. Om fastighetsägaren trots förbudet släpper ut
avloppsvatten till fastighetens bristfälliga avloppsanläggning efter 1 april
2022 kommer fastighetsägaren att behöva betala vite på 60 000 kronor.
Samhällsförvaltningen kommer att skicka beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När en
sådan anteckning har gjorts gäller förbudet även mot ny ägare av fastigheten.
Gällande regler
Beslut fattas med stöd av 26 kap 9, 14, 15 §§, 9 kap 7 § miljöbalken samt
med hänvisning till 2 kap, 3 och 7 §§ miljöbalken (MB) och 12 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Samhällsnämnden beslöt den 17 mars 2015 att förbjuda, Roger Liljedahl,
personnummer 19640920-7816, som fastighetsägare till Byåker 2:5 att från
och med den 1 oktober 2017 släppa ut avloppsvatten från WC och bad-,
disk- och tvättvatten till fastighetens bristfälliga avloppsanläggning. Roger
Liljedahl skulle senast den 1 oktober 2017 meddela samhällsförvaltningen
skriftligen hur den befintliga avloppsanläggningen har tagits ur drift.
Diarienummer SAM 2015-1256.
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Roger Liljedahl överklagade samhällsnämndens beslut till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade den 21 september 2015 att avslå överklagandet.
Länsstyrelsen ändrade samhällsnämndens beslut endast på sådant sätt att
förbudet börjar gälla 30 månader från att länsstyrelsens beslut vinner laga
kraft. Hur den befintliga avloppsanläggningen har tagits ur drift ska
skriftligen meddelas till samhällsförvaltningen senast när förbudet träder i
kraft.
Den 4 maj 2017 kom Roger Liljedahl in med en skrivelse till samhällsförvaltningen. Liljedahl skrev bl.a. att ekonomiskt hade han inte råd att
åtgärda sitt avlopp, att han skulle vilja flytta fram tidpunkten för åtgärder och
att han funderar på att göra en sluten brunn av befintlig slamavskiljare.
Den 6 mars 2018 kom Liljedahl in med en ny skrivelse. Liljedahl skriver att
han gjutit igen utloppet på slamavskiljaren/brunnen så att den nu fungerar
som en sluten brunn. Liljedahl har även anmält detta till Hemab och att
brunnen kommer att tömmas via budning. Liljedahl skriver att han skaffat
latrintunna hos Hemab som också kommer att användas och därmed ersätta
vattentoaletten. Liljedahl framför att han i dagsläget inte har möjlighet att få
banklån för att förbättra/åtgärda avloppsanläggningen. Liljedahl skriver att
han kommer att se över en bättre lösning framledes då ekonomin blivit
bättre.
Gällande beslut
Samhällsnämnden beslöt den 13 juni 2018 att förbjuda Roger Liljedahl, med
personnummer 19640929- 7816, som fastighetsägare till Byåker 2:5 att
släppa ut avloppsvatten från wc samt bad-, disk- och tvättvatten till befintlig
slamavskiljare med pluggat utlopp från och med 1 oktober 2023.
Om någon annan än Roger Liljedahl skulle äga fastigheten innan den
1 oktober 2023 ska avloppet åtgärdas enligt gällande krav som godkänts av
samhällsnämnden från och med den dag då fastigheten bebos av någon
annan.
Samhällsförvaltningen skickade beslutet till inskrivningsmyndigheten för
anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. När en sådan anteckning
har gjorts gäller förbudet även mot ny ägare av fastigheten.
Planering för en ny avloppsanläggning
Den 3 juni 2020 var miljöhandläggarna Monica Friman och Elin Jonsson på
platsbesök på fastigheten Byåker 2:5. Vid besöket var Robin Liljedahl med
som då var en av tre delägare sedan fadern Roger Liljedahl avlidit.
Den 25 juni 2020 kom Robin Liljedahl in med en situationsplan för en ny
avloppsanläggning. Detta var alltså ingen komplett ansökan om inrättande av
en ny avloppsanläggning. Situationsplanen måste kompletteras med
ansökningsblankett och teknisk beskrivning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

14(43)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-22
Samhällsnämnden

Den 19 november 2020 ringer samhällsförvaltningen upp Robin Liljedahl för
att höra hur det går med ansökan om enskilt avlopp. Robin berättar då att
hans moder Christina Liljedahl bor på fastigheten.
Advokatfirma om boutredning
Ulf Karlström från Advokatbolaget Pargéus & Karström ringer
samhällsförvaltningen den 19 november 2020 och berättar att han håller på
att skifta dödsboet. Den 2 december 2020 inkommer Ulf Karlström med ett
mail till samhällsförvaltningen avseende förbud gällande enskilt avlopp:
”Vid genomgång med Robin Liljedahl har jag redogjort för min kontakt med
dig och det förslag som jag anser var mest realistiskt sett till tid och
ekonomi. Som jag tidigare berättade för dig var dödsbodelägarna mycket
överraskade av skyldigheten att åtgärda avloppet då Christina Liljedahl
flyttade in i huset.
Delägarnas förslag vilket jag nu förmedlar är följande:
Boutredningen efter Roger Liljedahls hastiga bortgång har varit tämligen
omfattande och besvärlig. Boutredningsman har varit delägarna behjälplig
sedan december 2019. Planen är att dödsboet kan vara skiftat och avslutat
senast 1 april 2021. För att bereda delägarna vilka äger Byåker 2:5
tillsamman med 1/3 vardera skäligt rådrum att åtgärda fastighetens avlopp
enligt samhällsnämnden beslut begärs härmed anstånd med åtgärderna till 1
april 2022. Delägarna som har känt till beslutet om åtgärdande senast 1
oktober 2023 är numera också medvetna om att Roger Liljedahl har haft en
omfattande dialog med Samhällsförvaltningen angående åtgärdandet. Denna
dialog mm har tidigare varit okänd för delägarna och Christina Liljedahl. Att
fastigheten tillskiftat delägarna och att sedan Christina Liljedahl har flyttat in
i densamma, som ett led att avlasta delägarna ekonomiskt då hon betalar
löpande kostnader, har gjorts utan närmare tanke på konsekvenserna
beträffande avloppet. Att åtgärdens genomförande skjuts fram till 1 april
2022 bör kunna godtas särskilt som åtgärdandet då blir genomfört väsentligt
före den tidigare meddelade tidpunkten om 1 oktober 2023. Att
genomförande skjuts fram till 1 april 2022 medför också att delägarna får
skäligt rådrum att ordna finansiering samt planera och upphandla åtgärdens
genomförande.
Delägarna emotser således samhällsförvaltningens beslut att åtgärdandetidpunkten sätts till senast den 1 april 2022.
Shahab Khanchi ny fastighetsägare
Den 28 januari 2021 fick samhällsförvaltningen via mäklare veta att
fastigheten Byker 2:5 kommer att säljas. Den nya fastighetsägaren, Shahab
Khanchi, ringde upp samma dag och informerade om att han kommer att
ansöka om tillstånd samt inrätta en ny avloppsanläggning. Khanchi kommer
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själv inte att bo på fastigheten. Den hyresgäst som bor på fastigheten idag
kommer att bo kvar.
Förutsättningar
Bristerna på fastighetens avloppsanläggning framgår av inspektionsrapport
2015-02-27. Dnr SAM 2015-1256-446:1, Byåker 2:5, se bilaga 1, som skulle
ha varit åtgärdade första gången den 1 oktober 2017, men enligt våra
noteringar har inga åtgärder vidtagits.
Kommunicering
Förslag till beslut har skickats till fastighetsägaren den 22 februari 2021 som
har fått möjlighet att yttra sig senast 26 mars 2021 över uppgifterna och
förslaget innan samhällsnämndens sammanträde. Inget yttrande har
inkommit från fastighetsägaren.
Motivering
Samhällsnämndens rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7§ MB och bedömer att
nyttan av de åtgärder som förelagts i detta beslut överväger de kostnader som
kan uppkomma som följd av föreläggandet.
Vid tillämpning av miljöbalken ska de 16 nationella miljömålen vara
vägledande. Nämnas kan bl.a.
Miljömål 7 Ingen övergödning, innebär bl.a. att belastningen av
näringsämnen inte får ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller
minska förutsättningarna för biologisk mångfald.
Miljömål 8 Levande sjöar och vattendrag, innebär bland annat att sjöar och
vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Miljömål 9 Grundvatten av god kvalitet, innebär bl.a. att grundvattnets
kvalitet inte får påverkas negativt av mänskliga aktiviteter som
markanvändning, tillförsel av föroreningar m.m.
Miljömål 15 God bebyggd miljö, innebär bl.a. att mark- och vattenområden
ska vara fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar.
Lagstöd
Enligt 26 kap 9 § MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter,
domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
efterlevas.
Enligt 26 kap 14 § MB får ett beslut om förelägganden eller förbud förenas
med vite.
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Enligt 26 kap 15 § MB får en tillsynsmyndighet sända beslut till
inskrivningsmyndigheten för en anteckning i fastighetsregistrets
inskrivningsdel.
Enligt 9 kap 7 § MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand
på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Enligt 2 kap 3 § MB ska den som bedriver miljöfarlig verksamhet utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som
behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada kan uppstå eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 12 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från
vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått
längre gående rening än slamavskiljning.
Tillsynsvägledning
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17). De allmänna råden avser
tillämpningen av vissa bestämmelser i miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd på avloppsanordningar för behandling av hushållsspillvatten från enstaka hushåll och
från gemensamhetsanläggningar dimensionerade för upp till 25 personekvivalenter (pe).
Upplysningar
För att detta förbud ska upphävas måste befintlig avloppsanläggning
åtgärdas så att de uppfyller gällande krav. Observera att man inte får göra
ändringar eller anlägga nytt avlopp utan att söka tillstånd hos
samhällsnämnden. Ansökan ska innehålla ritning över planerad anläggning,
ansökningsblankett bifogas. Att ändra eller anlägga ett nytt avlopp utan att
söka tillstånd kan medföra en miljösanktionsavgift på 5000 kronor.
Avgift
Samhällsförvaltningen tar ut avgift för sin tillsyn. I tillsynen ingår bl.a.
administrativ handläggning (skrivelser, påminnelser mm), inläggning av
registeruppgifter, telefonsamtal och inspektioner. Avgiften tas ut enligt
bestämmelser i miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige och
uppgår till 965 kr per timme.
Socialt perspektiv
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på detta perspektiv.
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Ekologiskt perspektiv
Förbudet för detta avlopp är grundat utifrån konsekvenser för miljö- och
hälsoskydd inklusive miljömålen som är specificerade ovan. Det ekologiska
perspektivet är beskrivet under rubrik Motivering.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Samhällsnämndens rimlighetsavvägning enligt 2 kap 7§ MB och bedömer att
nyttan av de åtgärder som förelagts i detta beslut överväger de kostnader som
kan uppkomma som följd av föreläggandet. Det juridiska perspektivet är
beskrivet under rubriken Lagstöd.
Samhällsförvaltningens bedömning
Avloppsanläggningen på fastigheten Byåker 2:5 uppfyller inte villkoren för
avloppsrening enligt Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd HVMFS
2016:17.
Fastigheten Byker 2:5 ägs idag av Shahab Khanchi.
Eftersom samhällsförvaltningen inte underrättats om att avloppsanläggningen åtgärdats eller tagits ur bruk anser förvaltningen att det finns
skäl att förbjuda fastighetsägaren med ett vite. Vite är ett penningbelopp som
ska betalas om ett föreläggande eller förbud inte följs. I detta fall kommer
samhällsnämnden att ansöka om utdömande av vite om åtgärden inte är
genomförd till 1 april 2022.
Angivet vitesbelopp på 60 000 kronor motiveras utifrån vad anläggande av
ett nytt avlopp enligt ovanstående i genomsnitt kostar.
I detta ärende har miljöchef Helene Lager deltagit.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
______
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§ 53

Dnr 2021-000047 3.2.2.7

Strandskyddsdispens - Breddning av befintlig väg, Mon
1:7 - SAM 2021-1288
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.
I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som SK, skogsbruk.
Befintlig väg behöver breddas och förstärkas i kurvan vid den kommunala
badplatsen i Viksjön. Vägen utgör tillfartsväg till den tillståndsgivna
vindkraftsparken på Björnlandhöjden. Sökanden planerar att förstärka vägen
med en sträcka av ungefär 75 meter och bredda vägen ungefär 10 meter.
Den befintliga vägen ligger sedan tidigare nära stranden och planeras att
hamna ännu närmare strandlinjen. Anledningen till att vägen breddas
närmare strandlinjen är för att jordbruksmarken på andra sidan vägen ska
kunna brukas på samma sätt framöver.
I området finns en kommunal badplats på södra sidan av Viksjön som berörs
av den aktuella åtgärden. Tanken är att flytta badplatsens anordningar och
parkeringsplatser från den södra sidan av vägen till den norra för att skapa en
trafiksäkrare plats för badgästerna.
Idag parkerar badgästerna sina fordon och byter om på den södra sidan av
vägen och går över vägen för att komma till badplatsen. Eftersom vägen idag
är betydligt mer trafikerad än tidigare skapar detta under badsäsongen en
farlig trafiksituation för gående. I samband med vägprojektet görs åtgärder
som förbättrar trafiksituationen för badgästerna genom att både
parkeringsplatser och omklädningshytter flyttas till samma sida som
badplatsen.
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Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till stranden
kommer att förbättras i samband med den planerade åtgärden. För övrigt kan
allmänheten idag och framöver röra sig fritt inom strandskyddat område.
Planekolog gjorde ett platsbesök den 31 mars för att göra en översiktlig
inventering i området. Eftersom det fortfarande ligger ett snötäcke på
marken kan inte markvegetationen inventeras. Längs strandområdet växer en
del gråal med inslag av enstaka björkar. Vid platsbesöket simmade två
sångsvanar längs strandkanten. Enligt kommunens gis-skikt finns inga
speciella naturvärden i området. Samhällsförvaltningen bedömer att växtoch djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden.
Socialt perspektiv
Ärendet skapar en bättre tillgänglighet för allmänheten och bättre
möjligheter att använda badplatsen för både vuxna och barn.
Ekologiskt perspektiv
Det ekologiska perspektivet har bedömts ovan. Åtgärden bedöms inte
påverka växt- och djurlivet på ett negativt sätt.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Åtgärden bedöms inte påverka kommunens budget på ett negativt sätt. Det
finns sedan tidigare avsatta medel i budgeten för att sköta badplatsen.
Sökanden har i sin ansökan angett de särskilda skälen att åtgärden:
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området och
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området.
Samhällsförvaltningen bedömer att det särskilda skälet att åtgärden:
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området är godtagbart.
Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för
rubricerad åtgärd.
I ärendet har miljöchef Helene Lager deltagit.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
______
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§ 54

Dnr 2021-000048 1.1.3.1

Tillsynsplan för år 2021 SAM 2021-1459
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att godkänna tillsynsplan för 2021 enligt 9 kap. 2 § alkohollagen samt 19 a §
tobakslagen inom Härnösands kommun och
att upprättad tillsynsplan överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 §
alkohollagen.
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag
Bakgrund
Kommunerna i Sverige är enligt alkohollagen 9 kap. 2 § (2010:1622)
tillsynsmyndighet gällande efterlevnad av bestämmelserna som omfattar
servering av alkoholdrycker. Kommunen tillsammans med
Polismyndigheten har ansvar för tillsyn avseende servering av spritdrycker,
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. I Härnösands kommun är det
samhällsnämnden som har ålagts ansvaret för detta. Samhällsnämnden
genom samhällsförvaltningens miljöavdelning utövar tillsyn över
verksamheter vilka bedrivs enligt alkohollagen. I uppdraget ingår förutom
direkttillsyn hos kommunens tillståndshavare även tillsyn över
detaljhandelsställen där försäljning av folköl (2,25 – 3,5 volym %),
tobaksvaror av olika slag samt vissa receptfria läkemedel sker.
Upprättad tillsynsplan ska överlämnas till Länsstyrelsen enligt 9 kap. 2 §
alkohollagen.
I bilaga 1 finns förslag om tillsynsplan till år 2021 och en uppföljning av
tillsyn som gjordes under 2020.
Socialt perspektiv
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och
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näringspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med
skyddslagstiftningen är att begränsa tillgången till alkohol för personer under
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar.
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt
tillsynsarbete är en viktig förebyggande del i arbetet med att skydda barn och
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador.
Ekologiskt perspektiv
Förslag till beslut har ingen direkt miljö- och klimatpåverkan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för
det arbete som utförs för att utreda sökandens lämplighet och vandel samt
kontrollera efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagens intentioner. En
övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med
sig täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed
påverkas inte kommunens övergripande budget nämnvärt.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens skrivelse 2021-04-15
______
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§ 55

Dnr 2021-000066 1.1.3.1

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten enligt
alkohollagen från Engström Food & Deli AB SAM 20211456
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen medge Engströms Food & Deli AB,
organisationsnummer 559266-6316, serveringstillstånd. Serveringstillståndet
avser servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker
till slutna sällskap och allmänheten vid Engströms Food & Deli, Storgatan
29, 871 31 Härnösand. Servering av alkoholdrycker påbörjas tidigast kl.
11.00 och avslutas senast kl. 02.00, året runt,
att servering på uteserveringen avslutas senast kl. 22.00 och
att upprättade beslutsunderlag samt beslut överlämnas till Länsstyrelsen
enligt 9 kap. 2 § alkohollagen.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP), Magnus Oskarsson (S), Keith
Bryant (V), Christian Wasell (M), Charlotte Bystedt (SD) och Fredrik
Bäckman (M).
Yrkanden
Knapp Britta Thyr (MP) yrkar på en tilläggsattsats enligt följande:
att servering på uteserveringen avslutas senast kl. 22.00.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med ordförandens tilläggsattsats.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag med ordförandens tilläggsattsats.
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med liggande
förslag med ordförandens tilläggsattsats.
Bakgrund
Engströms Food & Deli AB, organisationsnummer 559266-6316, har
inkommit med ansökan om tillstånd gällande servering av alkoholdrycker
enligt alkohollagen. Sökande bolaget ska servera starköl, vin, andra jästa
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alkoholdrycker samt spritdrycker till slutna sällskap och allmänheten enligt
ansökan. Servering av mat och dryck påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas
senast kl. 02:00, året runt (se bil. 1).
Ägarförhållanden
Sökande bolaget är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands
kommun. Engströms Food & Deli AB ska bedriva restaurangverksamhet,
servering och försäljning av mat samt därmed förenlig verksamhet enligt
underlag. Sökande bolaget, Engströms Food & Deli AB,
organisationsnummer 559266-6316 ägs av Fredrik Fastén (9%) och
Oktanomat AB (91%). Engströms Food & Deli AB är ett familjeföretag och
dotterbolag till Oktanomat AB som idag driver varumärkena Gulf Härnösand
och Engströms Bakery & Deli. Oktanomat AB har drivits i samma regi
sedan 2002. Oktanomat AB ägs av Kristina Engström, Angelica Engström
samt Sophie Engström.
Branschvana
Sophie Engström och Angelica Engström, två av ägarna i det sökande
bolaget har avlagt ett nationellt kunskapsprov gällande alkohollagen och
dess bestämmelser med godkänt resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och
framtaget av Folkhälsomyndigheten.
Yttranden
Polismyndigheten: Har ingen erinran gällande serveringstillstånd mellan kl.
11:00 och 02:00 (se bil. 2:1). I yttrandet står att Polisen beviljat servering
mellan kl. 11.00-01.00. Efter samtal med representant från Polisen framkom
att detta var ett redaktionellt fel och att serveringen får ske mellan kl. 11:00
och 02:00.
Samhällsförvaltningen: Sökande bolaget har anmälts för livsmedelshantering
sedan 2021-04-12. I yttrandet från samhällsförvaltningen/miljöavdelningen
framgår att bolaget inte anmält aktuell livsmedelsanläggning för registrering
till samhällsförvaltningen. Anmälan om registrering inkom under
eftermiddagen samma dag som yttrandet skrevs (se bil. 2:2).
Brandkonsultbolaget Bricon AB: I serveringslokalen finns mer än 50
sittplatser. I och med detta behöver sökande bolaget anlita en brandkonsult
för en inspektion av serveringslokalen. Bricon AB har utfört inspektionen på
aktuell serveringslokal och godkänt den utifrån brandsäkerhet (se bil. 2:3).
Serveringslokalen har besökts och ingen anmärkning noterades.
Uppgifter från databas
För att utföra ett snabbare remissförfarande använder samhällsförvaltningen
databasen ”Syna”. Syna är Sveriges äldsta kreditupplysningsföretag.
Tillgång till databasen Syna möjliggör att all upplysning om bolags och
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firmors ekonomiska tillstånd som tidigare lämnades av Skatteverket och
Kronofogden, kan hämtas direkt hos Syna. Därmed blir remissförfarande till
nämnda myndigheter onödigt.
Av databasen framgår bland annat att sökande bolaget registrerades 202008-11 och innehar F-skattsedel från och med 2021-04-01, är registrerat som
momspliktig verksamhet från och med 2020-11-20 samt att sökande bolaget
är registrerat som arbetsgivare från och med 2020-04-01. Sökande bolaget
och dess företrädare är okända i KFM:s skuldregister och i det så kallade
betalningsförelägganderegistret.
Socialt perspektiv
Alkohollagen är en skyddslagstiftning för att begränsa de skador som
alkohol kan orsaka. En utgångspunkt i den svenska alkoholpolitiken är att
skyddet för människors hälsa bör gå före företagsekonomiska och
näringspolitiska intressen. En betydande del av arbetet med
skyddslagstiftningen är att begränsa tillgången till alkohol för personer under
18 år. Genom att kommunen tillsammans med bland annat polismyndigheten
bedriver ett systematiskt och dialogbaserat tillsynsarbete hos de
tillståndshavare och de näringsidkare som verkar i kommunen finns goda
möjligheter till en hög efterlevnad av nämnda lagstiftning. Kommunens
tillsynsarbete är en viktig pusselbit i det förebyggande arbete som sker för att
skydda barn och unga från alkoholens skadeverkningar.
En noggrann och rättssäker tillståndsprövning och ett systematiskt
tillsynsarbete är en viktig förebyggande del i arbetet med att skydda barn och
unga från såväl sociala som hälsomässiga skador.
Serveringslokalen ligger inte i närheten av skolor, samlingslokaler för
ungdomar, och dylikt.
Ekologiskt perspektiv
Sökande bolagets representanter informerar om att maten alltid lagas från
grunden på serveringslokalen. Råvarorna som används kommer så ofta det är
möjligt att vara närproducerade.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Sökande bolaget och dess företrädare är okända i KFM:s skuldregister och i
det så kallade betalningsförelägganderegistret.
Enligt alkohollagen och tobakslagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för
det arbete som utförs för att utreda sökandens lämplighet och vandel samt
kontrollera efterlevnaden av alkohollagen och tobakslagens intentioner. En
övervägande del av kostnaderna som det lagstiftade tillsynsarbetet för med
sig täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed
påverkas inte kommunens övergripande budget nämnvärt.
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Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13
______
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§ 56

Dnr 2021-000067 1.1.3.1

Detaljplan Yrkesskolan 4 & del av Ön 2:52 - beslut om
granskning SAM 2020-1926
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att sända ut planförslaget för Yrkesskolan 4 och del av Ön 2:52 på
granskning.
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Planområdet är beläget i Härnösand stad, öster om Gamla kyrkogården.
Planområdet omfattar fastigheten Yrkesskolan 4 samt den markremsa av Ön
2:52 som ligger mellan Yrkesskolan 4 och Gamla kyrkogården. Yrkesskolan
4 ägs av Ångsalt Fastigheter/NP3 Fastigheter och markremsan väster om
denna ägs av Härnösands kommun.
Fastighetsägaren NP3 fastigheter / Ångsalt fastigheter ansökte om
planbesked 2020-06-11, för att kunna inrymma ett gym på fastigheten.
Samhällsnämnden beslutade i ett ordförandebeslut den 2020-07-08 i SAM2020-1926 att planarbetet för området kunde påbörjas. Planförslaget har varit
ute på samråd 2021-01-28 till 2021-02-19. Beslut om samråd fattades på
delegation 2021-01-25.
Gällande detaljplan säger att området Yrkesskolan 4 ska användas för
Allmänt ändamål samt att Ön 2:52 inklusive nordvästra infarten till
Yrkesskolan ska vara Parkmark. Detaljplanen vann laga kraft 1962-02-16
och genomförandetiden har gått ut.
I praktiken används planområdet för utbildning och förskola,
kontorsverksamhet och gymverksamhet. Planförslaget syftar till att göra
pågående verksamhet inklusive gym planenligt, samt att säkra kvalitén hos
den södra friytan.
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Planförslaget tillåter användningarna Skola och Centrumverksamhet på
YRKESSKOLAN 4; det senare är en bred användning där både kontor och
träningsverksamhet ingår. Nordvästra infarten planläggs som kvartersmark,
medan resten av ÖN 2:52 inom planområdet fortsätter ha användningen
PARK. Byggrätten regleras till samma dimensioner som den befintliga
kontorsbyggnaden och skärmtaket vid cykelparkeringen.
Den växtbeklädda delen av friytan söder om byggnaden får
egenskapsbestämmelser som är avsedda att skydda dess gröna kvaliteter:
ingen bebyggelse tillåts på ytan, den får inte användas som parkering, och de
två träddungarna som finns på grönytan ska bevaras till sin karaktär.
Socialt perspektiv
Boverkets riktlinjer och råd kring planläggning av friyta för barns utemiljö
har beaktats i planarbetet så långt det är möjligt. Eftersom inga fysiska
förändringar planeras med planförslaget och syftet är rent juridiskt, har det
däremot inte bedömts vara konstruktivt att föra direkt dialog med berörda
barn i det här ärendet.
Planförslaget ger möjlighet för fler sorters verksamheter, vilket kan medföra
att området används under en större del av dygnet. Det kan i sin tur bidra
positivt till trygghet genom att människor rör sig på området vid fler tider på
dygnet.
Ekologiskt perspektiv
Plangenomförandet 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. Någon
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra ett försämrande av
möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten, eftersom
förslaget bekräftar en redan befintlig fysisk miljö. Av samma skäl bedöms
förslaget inte heller innebära att MKN för utomhusluft kommer överskridas.
Planförslaget ger ett starkare skydd av den gröna friytan än vad som finns i
gällande detaljplan.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Planförslaget bedöms inte medföra en ökad kostnad för förvaltning av
allmän plats. Ingen ny mark tas i anspråk för allmän plats i planförslaget.
Inom planområdet uppstår inga behov av förrättning som en konsekvens av
regleringar i planförslaget. Hur tillgång till nordvästra infarten ska lösas för
Yrkesskolan 4 är föremål för dialog mellan de båda fastighetsägarna.
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Planens krav på bibehållande av träddungarnas karaktär har betydelse för
deras skötsel. För att bibehålla karaktären är det viktigt med omsorgsfull
gallring och att med tiden bevara några mindre träd som kan ta vid när de
äldre träden dör.
Planförslaget är utformat i enlighet med Plan- och bygglagen, Miljöbalken,
och med beaktande av Barnkonventionen.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07
______
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§ 57

Dnr 2021-000068 3.2.2.5

LONA-projekt - Åtgärdsplan för naturvård SAM 20211592
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att ge samhällsförvaltningen i uppdrag att ansöka om LONA-bidrag gällande
att ta fram en åtgärdsplan för naturvård.
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Kommunen har fått möjlighet att ansöka om LONA-statsbidrag för att ta
fram en åtgärdsplan för naturvården. Bidraget kan uppgå till 50 % av
kommunens kostnader.
Syftet med projektet är att ta fram en övergripande plan för naturvården i
Härnösand. Tanken är att åtgärdsplanen ska utgöra ett underlag för
kommande naturvårdsarbete i kommunen.
Samhällsförvaltningen ser en möjlighet att ansöka om LONA- statsbidrag för
att uppfylla nämndens tidigare beslut 2020-12-17 § 163 om, att uppdra till
samhällsförvaltningen att ta fram en tioårsplan för naturvården i Härnösands
kommun.
Samhällsförvaltningen planerar att ta fram en åtgärdsplan för naturvården i
Härnösand. I åtgärdsplanen kommer det att framgå vilka naturvårdsåtgärder
som kommunen ska satsa på. Det kan vara bildandet av naturreservat, skötsel
av värdefulla naturområden och naturtyper.
Åtgärdsplanen är tänkt att kopplas ihop med det tidigare framtagna
naturvårdsprogrammet som kommer att fungera som ett underlag. I
underlaget ska de olika åtgärdernas kostnad uppskattas för att beslutas i den
framtida kommunala budgeten.
En prioriteringsordning ska tas fram i vilket skede de olika åtgärderna ska
ske. En ungefärlig tidsplan och budget kommer att framgå i åtgärdsplanen.
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Projektens genomförandetid i planen kan variera och situationer uppstå som
kan innebära justeringar av både tid och budget.
Under arbetets gång planeras samråd ske med berörda föreningar och
organisationer. Andra förvaltningar i kommunen kommer att erbjudas att
vara delaktiga eller komma med synpunkter och inlägg. I framtagandet
kommer det att ingå fältbesök och översiktliga naturinventeringar. Om behov
finns för en fördjupad inventering kommer det att ske i ett senare skede
utanför detta projekt.
Samhällsförvaltningen beräknar att arbeta ca 350 timmar med planen och
ansöker om 50 % av den kostnaden.
Socialt perspektiv
Framtagandet av en åtgärdsplan för naturvården resulterar till en bättre
folkhälsa och tillgänglighet i kommunen. I planen planeras för att
barnperspektivet ska beaktas.
Ekologiskt perspektiv
När åtgärderna i att åtgärdsplanen genomförs kommer det att gynna växtoch djurlivet samt miljön på ett positivt sätt i kommunen.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
Ett beviljande av bidraget leder till en minskad kostnad för kommunens
budget. För de kommande åtgärderna kommer kommunen i alla lägen att
ansöka om statsbidrag där det finns en möjlighet. Det kommer att innebära
minskade kostnader i den kommunala budgeten.
Miljöbalken styr juridiskt vad som gäller i beslutade naturvårdsområden.
I ärendet har miljöchef Helene Lager deltagit.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
______
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§ 58

Dnr 2021-000069 1.1.3.1

Budgetuppföljning mars 2021
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 beslutat i enlighet med liggande
förslag.
Bakgrund
Härmed överlämnas budgetuppföljningen ackumulerat per den sista mars för
samhällsnämndens verksamheter. Inför budget 2021 har samhällsnämnden
en nollbudget och därmed inget överskottskrav. Resultatet när vi summerar
årets tre första månader visar på ett överskott med 0,4 mnkr relativt mot
budget. Nivån för interna och externa intäkter visar för perioden ett
underskott med -4,1 miljoner kronor. Det är främst hos bad- och
fritidsanläggningar där man har ett intäktstapp på grund av pandemin
Kollektivtrafiken påverkas även den av minskad biljettförsäljning.
Totalt sett har kostnaderna för perioden varit lägre än budgeterat där främst
köp av verksamhet och personalkostnader visar ett överskott.
Entreprenadkostnader har för perioden varit höga vilket är en direkt följd av
det kraftiga snöfallet i början av året och de höga
vinterväghållningskostnaderna.
Investeringskostnaderna har för perioden varit låga med ett mindre antal
projekt som belastat budget med 1,2 mnkr totalt sett över alla verksamheter.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-07
______
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§ 59

Dnr 2021-000071 1.1.3.1

Förslag på resultatuppdrag budget 2022
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
att samhällsnämnden 2022 ansvarar för följande resultatuppdrag:
•

Kommuninvånarnas nöjdhet med GC-vägar ska öka,

•

Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor ska öka,

•

Utsläppen av växthusgaser med fokus på kommunens transporter ska
minska

•

Företag ska vid kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens
myndighetsutövning.

Yttranden
I ärendet yttrar sig Christian Wasell (M), Ann-Cathrine Genberg (S), Anders
Nordström (KD), Lisa Dahlén (MP) och Thomas Jenssen, förvaltningschef.
Yrkanden
Magnus Oskarsson (S) yrkar att resultatuppdragen ska begränsas till följande
fyra punkter:
•

Kommuninvånarnas nöjdhet med GC-vägar ska öka,

•

Möjligheten att använda kollektivtrafik för resor ska öka,

•

Utsläppen av växthusgaser med fokus på kommunens transporter ska
minska

•

Företag ska vid kontakt med kommunen vara nöjda med kommunens
myndighetsutövning.

Knapp Britta Thyr (MP), Christian Wasell (M), Ann-Cathrine Genberg (S),
Anders Nordström (KD) och Lisa Dahlén (MP) yrkar bifall till Magnus
Oskarssons (S) förslag.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, Magnus
Oskarssons (S) förslag.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
Magnus Oskarssons (S) förslag.
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Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med Magnus
Oskarssons (S) förslag.
Bakgrund
Varje år får samhällsnämnden möjlighet att föreslå resultatuppdrag, kopplat
till kommunens övergripande mål, som nämnden anser är mest prioriterat att
följa upp på kommunövergripande nivå. Nämnden kan också besluta egna
mål som är prioriterade men som följs upp och återrapporteras från
förvaltningen till nämnd.
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-15
______
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§ 60

Dnr 2021-000076 1.1.3.1

Kraftsamling- föreningslivet
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att alla föreningar registrerade i Härnösand får nyttja kommunens
samlingslokaler som samhällsförvaltningen ansvarar för med nedsatt hyra
med 50 % under tiden 1 april till 31 augusti 2021,
att öka tillgängligheten till kommunens badplatser och
att speciellt titta på toaletter, grillplatser och tillgång till stranden.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Magnus Oskarsson (S) och Knapp
Britta Thyr (MP).
Yrkanden
Per-Eric Norberg (C) yrkar på en ändrad attsats som lyder:
att alla föreningar registrerade i Härnösand får nyttja kommunens
samlingslokaler som samhällsförvaltningen ansvarar för med nedsatt hyra
med 50 % under tiden 1 april till 31 augusti 2021.
Magnus Oskarsson (S) yrkar på följande två tilläggattsatser:
att öka tillgängligheten till kommunens badplatser och
att speciellt titta på toaletter, grillplatser och tillgång till stranden.
Propositionsordning
Ordföranden finner att det endast föreligger ett förslag till beslut, liggande
förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag samt Magnus Oskarssons
(S) två tilläggsattsatser.
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med
liggande förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag samt Magnus
Oskarssons (S) två tilläggsattsatser.
Ordförande finner att samhällsnämnden har beslutat i enlighet med liggande
förslag med Per-Eric Norbergs (C) tilläggsförslag samt Magnus Oskarssons
(S) två tilläggsattsatser.
Bakgrund
Rådande pandemi har under en längre tid påverkat föreningslivet både
ekonomiskt men även verksamhetsmässigt med svåra förhållanden där
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anläggningar varit stängda under olika perioder. Men för att stödja
föreningslivet ekonomiskt så beslutade kommunens krisledningsnämnd
redan under våren 2020 att införa avgiftsfria hyror för kommunens
anläggningar för perioden 1 mars-31 augusti 2020. Beslutet innebar även att
fjolårets nivåer för aktivitetsstöd skulle garanteras föreningarna, samt att
samtliga som hyr lokaler av kommunen skulle erbjudas hyresfritt. Detta
gällde även för föreningar som hyr av en privat aktör där föreningen erbjöds
möjlighet att söka bidrag för motsvarande hyreskostnad.
Eftersom pandemin under hösten 2020 fortfarande påverkade föreningslivet
så beslutade samhällsnämnden 2020-11-19 att förlänga beslutet om hyresfritt
för föreningar att nyttja kommunens olika anläggningar fram till 2021-03-31.
Med dessa olika stöd så har kommunen hittills stöttat föreningslivet med ca
3,2 milj kr under ett år, samtidigt som det fortfarande är svåra förhållanden
för föreningar eftersom matcher och andra arrangemang inte är möjliga
vilket ofta också innebär en inkomstkälla för föreningen.
När det gäller statusen för öppethållande av våra anläggningar så är dom
fortfarande stängda med undantag för föreningsledda aktiviteter för barn och
unga födda 2002 eller senare. Dock så är utomhusanläggningar öppna för
samtliga åldersgrupper om det är en föreningsledd verksamhet.
När anläggningar är stängda så är inte heller omklädningsrum och andra
faciliteter tillgängliga vilket innebär att varje lag måste komma till
anläggningen ombytt och klar. Eftersom det dels fortfarande är svåra tider
för föreningar att bedriva en normal verksamhet och dels för att våra
anläggningar inte är öppna fullt ut så anser samhällsförvaltningen att det kan
vara rimligt att under ytterligare en period reducera kostnaden med 50 % för
hyra av våra anläggningar.
Men bortsett från de ekonomiska problemen som finns inom idrotten så är
andra framtida frågor minst lika viktiga och det är hur vi kan bidra till att
ungdomar kommer tillbaks och vill återuppta sitt idrottande.
RF Västernorrland har nyligen genomfört en studie som visar på ganska
stora tapp när det gäller deltagarantalet av unga inom idrotten i jämförelse
med motsvarande period före pandemin. En viktig åtgärd handlar om när
anläggningar kan öppnas upp och mer återgå till normala förhållanden så att
både meningsfull träning och matcher kan genomföras.
Socialt perspektiv
Förslaget innebär troligen förbättrade möjligheter för fler barn och unga att
delta i olika föreningsaktiviteter.
Ekologiskt perspektiv
Ingen påverkan av perspektivet förväntas med förslaget.
Ekonomiskt och juridiskt perspektiv
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Ekonomiskt har samhällsförvaltningen fram till idag stöttat föreningslivet
med ca 3,2 milj kr och förslaget om ytterligare reducering av hyran förväntas
innebära ytterligare ca 150 tkr i kostnad för förvaltningen
Beslutsunderlag
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-19
______
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§ 61

Dnr 40196

Delegationsbeslut till granskning 2021-04-22
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
Handläggare redogör för utvalt delegationsbeslut.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut SAM 2021-1751, Huggning 2:11
______
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§ 62

Dnr 40216

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-04-22
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
inför dagens möte.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-03-10-2021-04-12
______
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§ 63

Dnr 37287

Övriga rapporter
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Magnus Oskarsson (S) rapporterar om kommande idrottshallen.
Knapp Britta Thyr (MP) rapporterar om samtal med Bondsjö fotboll och
Älgarna.
Fredrik Bäckman (M) rapporterar från Älgarna-Härnösand IF möte.
______
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§ 64

Dnr 31772

Ärenden för kännedom
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Yttranden
I ärendet yttrar sig Knapp Britta Thyr (MP).
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
Skrivelse om busslinje 50
Avslutning av överprövning av strandskyddsdispens för uppförande av
enbostadshus och garage på Sanna 1:15
______
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§ 65

Dnr 31770

Ordförande rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande:
•

Budgetprocessen

•

Intervjuad av Linköpings universitet

•

ÖP-gruppen

•

KTM

______
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§ 66

Dnr 31771

Förvaltningschef rapporterar
Samhällsnämndens beslut
Samhällsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Bakgrund
Förvaltningschef Thomas Jenssen informerar om följande:
Arbetsmiljö:
Sjukfrånvaro mars 2,89%
Rekryteringar: Bygglovshandläggare på plats maj/juni.
Stadsarkitekt i startgroparna.
Enhetschef Kosten i slutskedet.
Några tillfälliga rekryteringar pga. ärendemängd inom miljö, teknik.
Årsrapport systematiskt arbetsmiljöarbete inlämnad. Utbildning i
processen under året.
Övrigt: Budget och resultatuppdrag, möte Hemab, styrgruppsarbete
kanaludden, idrottshall mm.
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