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Samhällsnämnden i korthet, 14 december
2017
Samhällsförvaltningen föreslås ta över Härnösand
Hästsport Arena
Samhällsnämnden ställer sig positiv till ekonomikontorets förslag att
ansvaret för Härnösand Hästsport Arena från och med årsskiftet övergår från
ekonomikontoret till samhällsförvaltningen. Arenan skulle i så fall bli en
enhet inom Trafik & Fritidsavdelningen, där även exempelvis Högslätten
och Simhallen finns.
– Vi ser det som principiellt rätt att Härnösand Hästsport Arena ska tillhöra
samhällsnämnden eftersom vi har erfarenhet av att driva fritidsanläggningar,
säger samhällsnämndens ordförande Sara Nylund.
På samhällsförvaltningen finns också erfarenhet och rutiner när det gäller
föreningskontakter, bokning och uthyrning. Beslutet om förändringen tas av
kommunfullmäktige framöver.
Söker bidrag till satsning på Fälleberget
Samhällsnämnden söker statliga bidrag för två naturvårdssatsningar. Det ena
projektet handlar om att inventera och rusta upp lederna på Fällberget.
Lederna ska förbättras med bland annat spänger, rastplatser och tydligare
skyltning och information.
– Härnösands kommun vill göra allt för att underlätta för människor att röra
sig i naturen och uppleva allt fint som finns. Vi har jobbat med att förbättra
skyltningen på fler ställen, bland annat på Vårdkasen, och det här projektet
ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Knapp Britta Thyr, vice
ordförande i samhällsnämnden.
Arbetet är tänkt att utföras i samarbete med Härnösands Orienteringsklubb
och Friluftsfrämjandet.
Även det andra sökta projektet sker i samarbete med Friluftsfrämjandet.
Projektet heter Let’s go out Härnösand och syftet är att med naturen som
redskap utbilda ungdomar med olika kulturell bakgrund. Det är en
ledarskapsutbildning och handlar bland annat om allemansrätten och hur
naturen kan användas för olika aktiviteter.
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Det är Naturvårdsverket som kan bevilja pengar, så kallade LONA-bidrag,
till lokala satsningar på naturvård. Om ansökningarna beviljas så bidrar
Härnösands kommun med arbetstid i båda projekten samt med 120 000
kronor i Fällebergsprojektet.
Sista samråd för tingsrättens utbyggnad
Samhällsnämnden har beslutat att förslaget till ny detaljplan för fastigheten
där tingsrätten ligger kan gå ut på granskning. Det innebär att det blir sista
tillfället att tycka till om förslaget.
Det är Ångermanlands tingsrätt som behöver mer utrymme och
fastighetsägaren vill därför bygga ut lokalerna i korsningen Backgränd/Norra
Kyrkogatan. Själva utbyggnaden är planerad på innergården.
Utbyggnaden är på 1 200 kvadratmeter och börjar en våning ovanför marken
för att behålla de markparkeringar som finns på innergården.

