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§ 112 Dnr 40224  

Informationsärenden 

Samhällsnämnden har fått information och ärendeföredragningar enligt 

följande: 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen samt 

försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria läkemedel – Ali Ahlirof  

Bygglov – nybyggnad av fritidshus, Sörgården 1:29 – Thomas Lindström 

Tillsynsärenden ovårdad tomt/byggnad: Solumshamn 1:153, Västansjö 1:42, 

Veda 1:13, Östersjäland 2:8, Västby 5:8 – Malin Sjöstrand 

Reviderad delegationsordning – Malin Sjöstrand, Helene Lager 

Vindkraft på Hemsön – Lena Drejare 

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2020 – Monica Friman 

Ekonomisk månadsuppföljning – Mattias Eknemar 

Delegationsbeslut till granskning – Thomas Lindström och Niclas Hälldahl 

Risk- och väsentlighetsanalys – Thomas Jenssen 

Motion – Utred kommunens framtida ägande av anläggningar – Ulf 

Andersson 

______  
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§ 113 Dnr 30343  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att välja Per-Eric Norberg (C) som justerare för dagens protokoll. Justering 

sker på samhällsförvaltningen 2020-10-23 kl.08:30.     

______  
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§ 114 Dnr 31757  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen till 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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§ 115 Dnr 2019-000168 1.1.3.1 

Motion - Utred kommunens framtida ägande av 
anläggningar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att godkänna utredningen samt 

att överlämna utredningen till kommunfullmäktige. 

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 

Ingemar Wiklander (KD) har i en motion inlämnad 2016-03-09  föreslagit att 

Härnösands kommun ska genomföra en utredning av kommunens idrotts- 

och fritidsanläggningar långsiktigt, både ur det ekonomiska perspektivet och 

ur jämlikhetsperspektivet mellan olika idrotter. Vidare skall utredningen 

även förutsättningslöst titta närmare på alternativa driftsformer. Enligt 

motionären så pågår s.k. ”arenafeber” med stora satsningar på nya 

anläggningar i både större och mindre kommuner, där svårigheten många 

gånger i debatten handlar om att hitta en hållbar långsiktig finansiering.                   

I samband  med planering av nya anläggningar så handlar frågan ofta om hur 

den framtida driften kan utformas för en anläggning och i Härnösand har vi 

därför för närvarande både anläggningar som drivs av föreningar eller som 

den vanligaste driftsformen idag där kommunen står för driften och 

bemanningen. Under senare år har Härnösand som bekant byggt 3 st stora 

nya anläggningar och det är Härnösand Hästsport Arena, Bondsjöhöjdens IP 

och Härnösand Arena (curlinghallen).                                                                                 

Moderna anläggningar som väl uppfyller kravet på hög nationell standard för 

både tränings- och tävlingsverksamhet.      
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Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-13 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-11-25 § 139 

Motion Utred kommunens framtida ägande anläggningar 2016-03-09      

______  
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§ 116 Dnr 2020-000092 1.1.3.0 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen samt försäljning och tillsyn av 
tobaksvaror och receptfria läkemedel 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anta förvaltningens förslag på riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn 

enligt alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och receptfria 

läkemedel.      

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 

Förvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna för serveringstillstånd och 

tillsyn enligt alkohollagen samt försäljning och tillsyn av tobaksvaror och 

receptfria läkemedel. De tidigare riktlinjerna antogs av Socialnämnden år 

2014 och de har sedan en tid tillbaka varit i behov av revidering. Med 

anledning av det har förvaltningen tagit fram ett helt nytt förslag till 

riktlinjer. Det är inte möjligt att visa samtliga ändringar från föregående 

dokument. I huvudsak har följande områden genomgått en större förändring:  

• Flera avsnitt inleds med en återgivning av relevant lagstiftning. Det ökar 

tydligheten och underlättar för den som vill läsa mer. 

• Handläggningstider för olika typer av ärenden har preciserats. Varje 

ansökan utreds individuellt och tiderna är generella riktlinjer. 

• Det finns ett nytt avsnitt som heter Kriterier för tillståndsgivning. Syftet är 

att öka tydligheten över vad sökande behöver uppnå för att kunna beviljas 

serveringstillstånd. 

• Avsnitten om stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd har gjorts 

tydligare. 

• Avsnittet om kommunens tillsynsverksamhet har omarbetats och gjorts 

tydligare. Sökanden kan lättare se vad tillsynen innebär. 
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• Riktlinjerna har kompletterats med avsnitt om försäljning och tillsyn av 

tobaksvaror och försäljning av receptfria läkemedel.  

Kommunen är skyldig att ge information om relevant lagstiftning och av 

riktlinjerna ska det tydligt framgå vad som gäller vid ansökan om 

serveringstillstånd. Vid arbetet med det nya förslaget har detta beaktats. 

Målet är att både handläggare och den som avser att söka serveringstillstånd 

ska uppleva en ökad tydlighet.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-14 

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, försäljning 

av tobaksvaror och receptfria läkemedel       

______  
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§ 117 Dnr 2020-000143 1.1.3.1 

Häggdångers-Dal 3:22, strandskyddsdispens för 
uppförande av fritidshus 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18d § miljöbalken för att 

uppföra ett fritidshus inom tomtplatsavgränsningen och 

att tomtplatsavgränsningen utgör 1500 m² enligt karta. 

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 

För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  

I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som JO, jordbruk och 

gles bebyggelse.  

Området ingår i kommunens Lis-plan för bostäder (antagen år 2015). 

Sökanden planerar att uppföra ett fritidshus på ungefär 110 m2 ungefär 35 

meter från strandlinjen. I området längs med Dalsudden finns ett flertal 

avstyckade och bebyggda fastigheter. På den aktuella fastigheten finns 

endast ett förråd. För övrigt är fastigheten obebyggd. 

Fastigheten är avstyckad sedan tidigare från grusvägen ner till strandlinjen. 

För att syftena inte ska motverkas behöver en frizon lämnas för allmänheten 

och växt- och djurlivet på minst 25 meter från den tänkta exploateringen mot 

strandlinjen. 

Tomtplatsbestämningens nedre gräns ska vara 25 meter till strandlinjen och 

utgöra 1500 m2. Inga anläggningar eller byggnader får uppföras nedanför 

denna nedre gräns som kräver en strandskyddsdispens. 

Tomtplatsbestämningen syftar till att bestämma gränsen mellan det område 

inom vilket markägaren kan hävda en privat zon och det område som 

allmänheten har möjlighet att nyttja. 
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Eftersom en frizon lämnas för allmänheten på 25 meter anser 

samhällsförvaltningen att tillgänglighet till strandlinjen inte försämras. 

Allmänheten ska ha möjlighet att kunna vandra fritt längs strandlinjen. 

Vid platsbesöket den 30 september 2020 gjordes en översiktlig 

naturinventering. Naturmarken består av blandskog som utgörs mest av 

granar och en variation av olika lövträd främst asp och rönn. Stora 

mossbevuxna stubbar indikerar att man i omgångar huggit bort större granar. 

Bottenskiktet i skogsområdet närmast vägen, är marken torr för att längre ner 

mot stranden övergå i mer fuktighetskrävande arter som olika mossor. Vid 

strandkanten breder vassen ut sig tillsammans med yngre lövträd. Vid 

inventeringen påträffades inga speciella eller hänsynskrävande växter. Enligt 

kommunens gis-skikt finns inga dokumenterade naturvårdsobjekt i området. 

Samhällsförvaltningen bedömer att växt- och djurlivet inte väsentligen 

förändras av åtgärden.  

Den aktuella fastigheten ingår i kommunens lis-plan för bostäder. I lis-

planen står det följande; ”Sjösjön ligger i Häggdånger omkring 10-20 

kilometer från centralorten. I Häggdånger finns en grundskola. På många 

håll breder sig odlingslandskapet ut längs strandområdet. På den östra 

sidan, vid Dalsudden finns dock en grupp fritidshus. Här kan det 

finnas möjlighet att bygga fler bostäder antingen för permanent – 

eller fritidsboende. Området anges därför som lis-område för bostäder”. 

Samhällsförvaltningen bedömer att eftersom området ingår i kommunens lis-

plan för bostäder, finns det motiv att använda det särskilda skälet att 

byggnaderna bidrar till utvecklingen av landsbygden för den planerade 

åtgärden. 

Samhällsförvaltningen åberopar det särskilda skälet att byggnaderna bidrar 

till utvecklingen av landsbygden. 

Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för 

rubricerad åtgärd med föreslagen tomtplatsavgränsning.  

I ärendet har miljöchef Helene Lager och bygglovhandläggare Fredrik 

Zetterberg deltagit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-01 

Ansökan strandskyddsdispens 

Karta tomtplats, 2 st 

Karta      

______  
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§ 118 Dnr 2020-000144 1.1.3.1 

Rogsta 1:50, strandskyddsdispens för uppförande av 
fritidshus och ett förråd SAM 2020-2199 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken och 

att tomtplatsen utgör 1500 m2.     

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 

För byggnadsföretaget fordras dispens enligt 7 kap 18 § miljöbalken.  

I aktuell översiktsplan från 2011 är området markerat som BR, bebyggelse 

och rekreation.  

Samhällsnämnden har tidigare beslutat 2014-12-18 § 253 om en 

strandskyddsdispens på den aktuella platsen. 

Området ingår inte i kommunens utpekade område för landsbygdsutveckling 

i strandnära lägen (LIS-område). 

Detaljplan saknas. 

På den aktuella platsen har en tidigare strandskyddsdispens beslutats av 

samhällsnämnden för att uppföra ett fritidshus. Strandskyddsdispensen har 

inte tagits i anspråk inom gällande tid. Sökanden lämnar därför in en ny 

ansökan om strandskyddsdispens för att uppföra ett fritidshus på samma 

plats. Sökanden har även önskemål om att uppföra ett förråd på ungefär 20 

m2. Efter att samhällsnämnden beslutade om en dispens har den aktuella 

fastigheten bildats efter avstyckning från Rogsta s:5. 

Området i Svenskär och Rödhålsmalen har under lång tid varit bebyggd med 

sjöbodar som senare byggts till med fritidshus. Sökanden har lämnat in 

ansökan om att uppföra ett fritidshus på ungefär 100 m2 som är tänkt att 

placeras mellan dessa exploaterade områden. Fritidshuset planerar man att 
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placera ungefär 80 meter från strandlinjen. Till fastigheten har man skissat 

en infartsväg med parkering från den anslutande grusvägen. Ovanför den 

tänkta parkeringen planerar man att uppföra förrådet. 

Samhällsförvaltningen gjorde två platsbesök den 14 och 15 september 2020. 

En översiktlig inventering gjorde av platsen. Vid fältbesöket bedömdes att 

markförhållandet på den gällande platsen består av berghällar med ett fåtal 

yngre tallar. Mellan berghällarna växer ljung och lingon med föryngring av 

lövträd och tall.  

Vid samma tillfälle gjordes en inventering av fladdermöss i strandområdet 

nedanför den aktuella fastigheten. Det visade sig att det fanns en stor 

aktivitet av två fladdermusarter Nordfladdermus och Myotis.  

Samhällsförvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte väsentligen 

kommer att påverka växt- och djurlivet på ett negativt sätt. Fladdermössen 

bedöms inte påverkas negativt av den tänkta exploateringen. 

Samhällsförvaltningen bedömer att allmänhetens tillgänglighet till 

strandlinjen inte nämnvärt kommer att försämras av åtgärden. Allmänheten 

ska fortsättningsvis kunna vandra fritt längs strandlinjen.  

Den aktuella fastigheten är avstyckad ungefär enligt den tidigare beslutade 

strandskyddsdispensen om en tomtplats på 1500 m2. Samhällsförvaltningen 

anser att tomtplatsen ska utgöras av hela fastigheten på 1500 m2. 

Kommunen har genom ett tematiskt tillägg till översiktsplanen pekat ut lis-

områden för bostäder. Det aktuella området ingår inte i ett utpekat lis-

område. I kommunens lis-plan står det beskrivet att det är möjligt att uppföra 

enstaka en- eller tvåbostadshus i anslutning till ett befintligt bostadshus 

utanför lis-områden.  

De andra kriterierna som behöver uppfyllas för att kunna använda 

ovanstående lis-skäl är att det finns service och infrastruktur i närheten. 

Busslinje 520 trafikerar mellan Härnösand och Barsviken med några turer på 

vardagarna. Den närmaste servicepunkten ligger i Härnösand. 

Enligt definitionen bör avståndet till närmaste bostadshus inte vara längre än 

200 meter. För att kunna tillämpa lis-skälet att ”Bostadshuset kommer att 

uppföras i anslutning till befintligt bostadshus” ska platsen vara lämplig för 

ändamålet. Det innebär att syftena med strandskyddet inte får motverkas på 

ett negativt sätt. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 

allmänhetens tillgång till strandområdet och att bevara goda villkor för växt- 

och djurlivet. 

I området finns bostadshus som ligger inom 200 meter från den aktuella 

exploateringen. Samhällsförvaltningen bedömer att det särskilda lis-skälet 

”Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus” är 

godtagbart. 
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Det särskilda skälet som åberopas är att  

”Bostadshuset kommer att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus”. 

Med ovanstående skäl föreslås att en strandskyddsdispens kan beviljas för 

rubricerad åtgärd och att tomtplatsen utgör hela den avstyckade fastigheten 

Rogsta 1:50. 

I ärendet har miljöchef Helene Lager deltagit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-02 

Tomtplatsavgränsning, karta 

Ansökan om strandskyddsdispens 

Karta tomtplats 

Nybyggnadskarta, 2 st 

Översiktskarta     

______  
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§ 119 Dnr 2020-000158 3.1.5.2 

Bygglov - nybyggnad av fritidshus, Sörgården 1:29 
SAM 2020-2141 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Sörgården 

1:29 och 

att fastställa bygglovavgiften till 23 668 kr enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. Avgiften har reducerats enligt 12 kap 8a § plan- och 

bygglagen (se bilaga).     

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 

Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 

fastigheten Sörgården 1:29. Fastigheten är sedan tidigare obebyggd och det 

föreslagna fritidshuset har en byggnadsarea på ca 50 m². 

Den föreslagna placeringen ligger utanför område som omfattas av detaljplan 

eller områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. 

Enligt gällande översiktsplan är det aktuella områdets markanvändning 

utpekat som ”Jordbruk och gles bebyggelse”. 

Markområdet i anslutning till den föreslagna byggplatsen har till helt nyligen 

nyttjats som upplagsyta för diverse avfall och uppställning av skrotbilar samt 

varit föremål för tillsynsärende enligt miljöbalken. Samhällsförvaltningen kan 

nu konstatera bortforsling av avfall samt uppstädning av området pågår.  

Enligt riksantikvarieämbetets söktjänst finns idag inga registrerade 

fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i anslutning till den 

föreslagna byggplatsen. 
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Befintlig bilväg finns till området och tillstånd för enskild avloppsanläggning 

har beviljats. Bullerutredning krävs inte då några kända bullerkällor inte finns 

i närområdet. 

Yttranden 

Ägarna till fastigheterna Brunnskog 3:1, Lövsta 1:2, Sörgården 1:4, 

Sörgården 1:15, Sörgården 2:15, Sörgården 2:38, Sörgården 2:46 har beretts 

möjlighet att yttra sig. Några synpunkter har inte lämnats. 

Ägarna till fastigheterna Brunnskog 3:1, Sörgården 1:4, Sörgården 1:15, 

Sörgården 2:15 har inte lämnat något remissvar och delges därför detta 

beslut. 

Lagstöd 

Enligt plan- och bygglagen 2 kap 1 § (2010:900) ska hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen. Enligt 2 kap 2 § ska planläggning och 

prövningen i ärenden om lov eller förhandsbesked enligt denna lag syfta till 

att mark- och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena 

är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde 

ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 

hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden 

i 3 kap. och 4 kap. 1-8 §§ miljöbalken ska tillämpas. 

 Av 2 kap 6 § framgår bl.a. att vid planläggning, i ärenden om bygglov och 

vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska 

bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 

   1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan. 

Av 2 kap 9 §  framgår att planläggning av mark och vattenområden samt 

lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och 

ljusanordningar inte får ske så att den avsedda användningen eller 

byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan 

påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 

människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

I 4 kap 2 § plan- och bygglagen framgår när krav på reglering med detaljplan 

ska ske. 

I 9 kap 31 § framgår att bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område 

med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 
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3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har 

prövats i områdesbestämmelser.  

Samhällsförvaltningens bedömning 

De föreslagna åtgärderna bedöms inte kräva prövning av lämpligheten genom 

detaljplan enligt 4 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Lokaliseringen avviker inte från den markanvändning som framgår av 

översiktsplanen.  

Den föreslagna byggnadens placering och utformning bedöms lämplig med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen. 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna byggnaden uppfylla kraven i 9 

kap 31 § plan- och bygglagen och bygglov ska därför beviljas.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-12 

Bilaga tjänsteskrivelse, Reduktion av avgift, SAM-2141:15 

Ansökan om bygglov, SAM-2020-2141:1 

Situationsplan, SAM-2020-2141:2 

Plan- och sektionsritning, SAM-2020-2141:3 

Fasadritning, SAM-2020-2141:4      

Upplysningar 

Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän samhällsnämnden beslutat om 

startbesked. 

I ärendet krävs att tekniskt samråd genomförs. Kontakta 

samhällsförvaltningens byggavdelning för att boka tid för samråd. 

Om beslut om bygglov inte överklagas vinner detta laga kraft tidigast fyra 

veckor efter kungörelse i post- och inrikes tidningar samt tre veckor efter det 

att sakägare delgivits beslutet. 

Beslutet delges sökande samt ägare till fastigheterna Sörgården 1:29, 

Brunnskog 3:1, Sörgården 1:4, Sörgården 1:15, Sörgården 2:15. 

Meddelande om beslutet ska ske till ägarna av fastigheterna Lövsta 1:2, 

Sörgården 2:38, Sörgården 2:46. 

 

Detta beslut kan överklagas (se bilaga). 

______  
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§ 125 Dnr 2020-000166 1.1.3.1 

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 
2020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2020 ska tilldelas 

Ängets förskola om ett belopp av 2 800 kr för projekt: ”Trädgårdsprojekt 

förskolebarn”, 

att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2020 ska tilldelas 

Solstrålens förskola, avdelning Stjärnsafiren om ett belopp av 2 800 kr för 

projekt: ”Snack track”, 

att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2020 ska tilldelas 

Solenskolan, klass fritids Stjärnan om ett belopp av 2 800 kr för projekt: 

”Från jord till bord”, 

att Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium 2020 ska tilldelas 

Gerestaskolan, förskoleklass om ett belopp av 3 500 kr för projekt ”Kemi för 

skolans allra yngsta” gällande inköp av handledning för att kunna genomföra 

experiment med mera, 

att uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporters till 

samhällsnämnden senast november 2021, 

att på nytt utlysa Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium våren 

2021 och 

att fastställa 2021 års miljöstipendium till maximalt 24 000 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.      

Bakgrund 

Samhällsnämnden beslöt den 21 november 2019, § 182, att på nytt utlysa 

Förskolornas och grundskolornas miljöstipendium våren 2020 samt att 
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fastställa 2020 års miljöstipendium till maximalt 12 000 kr. Miljöstipendiet 

delas årligen ut för planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte. 

 

Samhällsförvaltningens bedömning 

Sex ansökningar har inkommit till Förskolornas och grundskolornas 

miljöstipendium 2020 avseende olika planerade aktiviteter. Miljöstipendiet 

omfattar 12 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.  

Det har kommit in tre ansökningar som handlar om olika odlingsprojekt. Det 

är: 

Ängets förskola. Projekt: ”Trädgårdsprojekt förskolebarn”. Ansöker om 

2 990 kr. 

Ansökan från Solstrålens förskola. Avdelning: Stjärnsafiren. Projekt: ”Snack 

track”. Ansöker om 4 660 kr. 

Ansökan från Solenskolan. Klass: Fritids Stjärnan. Projekt: ”Från jord till 

bord”. Ansöker om 5 650 kr. 

Ansökningarna om de olika odlingsprojekten innebär olika belopp. 

Samhällsförvaltningen föreslår att de tre odlingsprojekten tilldelas 2 800 kr 

vardera. 

Samhällsförvaltningen anser att ansökan från Gerestaskolan, förskoleklass  

avseende projekt ”Kemi för skolans allra yngsta” gällande inköp av 

handledning för att kunna genomföra experiment med mera är en pedagogisk 

form för att väcka intresse för natur- och miljöfrågor. 

Gerestaskolan, förskoleklass har ansökt om 3 500 kronor. Samhälls-

förvaltningen föreslår att Gerestaskolan, förskoleklass tilldelas 3 500 kr. 

Samhällsförvaltningen bedömer att projekten ovan uppfyller miljöstipendiets 

kriterier på planerade, pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte. 

Ansökningarna från övriga skolor är också intressanta. Eftersom det 

inkommit flera ansökningar, vilket är roligt, så behöver en prioritering göras.  

I detta ärende har även miljöchef Helene Lager deltagit.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-09 

Ansökan Brännaskolan, slöjd 

Ansökan Gerestaskolans förskoleklass 

Ansökan Hedda Wisingskolan, åk 8 

Ansökan Solenskolan, Fritids Stjärnan 

Ansökan Solstrålens förskola, Stjärnsafiren  

Ansökan Ängets förskola     

______  
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§ 126 Dnr 2020-000168 1.1.3.1 

Revidering av samhällsnämndens delegationsordning 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att anta bifogat förslag till revidering av delegationsordningen för 

samhällsnämnden.     

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 handläggningen av samhällsförvaltningens ärenden uppkommer 

regelbundet ett behov av en uppdaterad och reviderad delegationsordning. 

Den senaste revideringen gjordes 2019-11-21.   

Delegationsordningen bör revideras i de delar som anges i bilaga 1 för att 

följa aktuell lagstiftning och förenkla handläggningen. Den röda texten som 

anges i bilagan är ny/reviderad text och den text som utgår är överstruken i 

dokumentet. 

Berörd lagstiftning samt motivering till delegering förtydligas under rubrik 

”Ärendet” nedan. 

ÄRENDET 

Generellt har några föreskrifter och förordningar justerats och trätt i kraft, 

ändrat namn eller tryckts om i nya versioner, tex den nya 

avfallsförordningen. Justeringar görs i delegationsordningen för att stämma 

överens med de nya versionerna av föreskrifterna eller förordningarna. 

I september 2020 övertog samhällsnämnden ansvaret gällande tillstånds- och 

tillsynsärenden av alkoholförsäljning, tobaksförsäljning, detaljhandel med öl 

samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden. 

Revideringen av delegationsordningen överlåter ansvaret för dessa frågor till 

Samhällsnämnden/ förvaltningen från socialnämnden/ förvaltningen. 

Samhällsnämnden kommer att ta beslut i bland annat dessa ärenden:  
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 Nytt permanent tillstånd till allmänheten och slutna sällskap vid nytt 

serveringsställe och till ny restauratör inom befintligt serveringsställe 

(8 kap. 2 § AL). 

 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (8 kap. 2 § 

AL). 

 Beslut om tillstånd att anordna stadigvarande provsmakning av 

alkoholdrycker (8 kap. 2 § 4 st. och 6-7 §§ AL). 

 Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet (8 

kap. 4 § AL). 

 Beslut om ändring av serveringstid utanför normaltid (8 kap. 19 § 1 

st. AL). 

 Beslut om att meddela erinran eller varning (9 kap. 17 § AL). 

 Beslut om att återkalla ett serveringstillstånd i övriga fall än när 

tillståndet inte längre nyttjas (9 kap. 18 § 1 st. 2-3 p. AL). 

 Beslut om tillfälligt förbud eller inskränkning av försäljning av 

alkoholdrycker och öl. >3,1 volymprocent (3 kap. 10 § 2 st. AL). 

 Beslut att förbjuda försäljning av folköl, eller att meddela en varning 

(9 kap. 19 § AL). 

Inom ramen för handläggning av ärenden kopplat till Plan- och Bygglagen 

(PBL) har behovet av en justerad delegationsordning i ett antal paragrafer 

lyfts från handläggarna. Det är främst behovet av delegation kopplat till 11 

kap PBL, Tillsyn och påföljder, men även inom 5:e kapitlet Detaljplaner. 

Bedömningen är att beslut kan fattas på handläggare- eller enhetschefsnivå 

istället för att de behöver tas till nämnden för beslut. I tabell 1 redogörs för 

vilka specifika paragrafer som berörs och en motivering till 

revideringsbehovet. 

 

Tabell 1. Beskrivning av berörda paragrafer i PBL och motivering till 

föreslagen ändrad delegering. 

Författning Ärende Delegat Anteckning 

PBL 5 kap. 10a§ Under arbetet med att ta fram en 

detaljplan får kommunen begära ett 

planeringsbesked enligt 10 f §. 

Avdelningschef Bedömningen om kommunen 

ska begära ett 

planeringsbesked från 

länsstyrelsen eller ej kan 

göras av avdelningschef.  
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PBL 5:11a Fatta beslut om genomförandet av 

detaljplanen kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

Handläggare Inom ramen för samrådet ska 

kommunen undersöka om 

genomförandet av 

detaljplanen kan antas 

medföra en betydande 

miljöpåverkan. Kommunen 

ska efter undersökningen 

avgöra frågan i ett särskilt 

beslut. Detta beslut kan fattas 

på handläggarnivå. 

 

PBL 11:5 Pröva och besluta om förutsättningarna 

för och behovet av att ingripa eller 

besluta om en påföljd enligt detta 

kapitel, så snart det finns anledning att 

anta att någon inte har följt en gällande 

bestämmelse. 

Handläggare Om detta behov uppkommer 

så är det en akut åtgärd som 

behöver göras. För att 

underlätta handläggningen så 

bör det kunna göras på 

handläggarnivå. 

PBL 11kap 19§ Förelägga om att inom en viss tid vidta 

en åtgärd (åtgärdsföreläggande) om en 

byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 

väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig 

eller huvudman bryter mot en 

skyldighet eller beslut. 

Handläggare Beslut gällande 

åtgärdsförelägganden kan 

fattas på handläggarnivå. 

PBL 11 kap 20§ Förelägga om att inom en viss tid vidta 

en rättelse (rättelseföreläggande) om en 

byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, 

väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig 

eller huvudman vidtagit en åtgärd som  

bryter mot en skyldighet eller beslut. 

Handläggare Beslut gällande 

rättelseförelägganden kan 

fattas på handläggarnivå. 

PBL 11 kap 24 § Om ett byggnadsverk för 

industriändamål inte längre används, 

får byggnadsnämnden förelägga ägaren 

att anordna stängsel kring det, om det 

behövs till skydd mot olycksfall. 

Handläggare Denna typ av beslut kan 

fattas på handläggarnivå. 

PBL 12 kap 6§ 

punkt 2 

   2. i andra fall än som avses i 11 kap. 

30-32 §§ och 33 § 1 besluta 

förelägganden eller förbud som förenas 

med vite 

Handläggare PBL 11 kap. 30-32§§ och 

33§ omfattar beslut om ett 

sk. ”byggstopp”. Besluten 

fattas om det är uppenbart att 

ett byggnads-, rivnings- eller 

markarbete eller en annan 

åtgärd äventyrar en byggnads 
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hållfasthet eller medför fara 

för människors liv eller hälsa. 

Dessa ärenden är väldigt 

sällsynta men när de fattas är 

de mer av en akut åtgärd.. 

För att dessa beslut ska få 

tillräcklig tyngd bör 

handläggarna även kunna 

fatta beslut om vite. 

PBL  12 kap. 9-

11§§ 

Möjlighet att ta ut en planavgift enligt 

fastställd taxa. 

Handläggare Möjligheten att ta ut 

planavgift enligt fastslagen 

taxa bör kunna göras på 

handläggarnivå. 

 

I detta ärende har även miljöchef Helene Lager deltagit.      

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-15      

______  
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§ 127 Dnr 2020-000165 1.1.3.0 

Mötestider 2021 för Samhällsnämnden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att anta följande mötesdatum 2021 för samhällsnämnden:  

28 januari 

18 februari 

18 mars 

22 april 

20 maj 

17 juni 

23 september 

21 oktober 

18 november 

16 december     

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 

För att säkerställa effektiv ärendehantering och möjliggöra ändamålsenlig 

mötesplanering har en sammanträdesplan för samhällsnämndens kommande 

möten under 2021 tagits fram. Samtliga föreslagna datumen är torsdagar och 

följer kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdesplan. 

Planeringen har stämts av med ekonomiavdelningen.   

Beslutsunderlag 

Sammanträdestider kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021     

______ 
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§ 128 Dnr 2020-000169 1.1.3.0 

Risk- och väsentlighetsanalys till grund för 
internkontrollplan 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att uppdra till förvaltningen att ta fram förslag på områden för riskanalys och 

presentera dem på nämndens novembersammanträde.   

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 budgetarbetet ingår att nämnden tar fram en internkontrollplan för 

kommande år och beslutas i verksamhetsplanen. Uppföljning av 

internkontrollsplanen sker genom verksamhetsberättelsen. En 

internkontrollplan innehåller följande steg:  

Övergripande identifiera/kartlägga risker. 

Genomföra riskanalys genom inventering, konsekvens- och 

sannolikhetsanalys samt hantering av riskerna.  

Som ett första steg i processen kartlägger nämnden risker på övergripande 

nivå. 

Socialt perspektiv 

Förtroendet från medborgarna kan påverkas av brister i arbetssätt och beslut. 

Ekologiskt perspektiv 

Naturvärden kan påverkas av brister i arbetssätt och beslut. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ekonomi och juridik kan påverkas av brister i arbetssätt och beslut.  

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-19 

Rutin för internkontroll ______  
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§ 129 Dnr 2020-000037 1.1.3.0 

Delegera ärendebeslut till presidiet - nu fråga om 
upphävande 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att i samband med att kommunens krisledningsnämnd inaktiveras häva 

beslutet om att delegera nämndsbeslut till nämndspresidiet och 

att samhällsnämnden återtar den delegerade beslutanderätten.      

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 

Med anledning av covid-19 och risken för smittspridning vid 

sammankomster beslutade samhällsnämnden den 19 mars 2020 ”att 

delegera nämndbeslut till presidiet inom nämndens ansvarsområde för 

ärenden som inte kan anstå dock ej beslut som inte kan delegeras enligt 

kommunallagen” (Dnr 2020-000037) Sedan beslutet fattades har nämnden 

sammanträtt på olika sätt för att minska risken för smittspridning. 

Kommunens krisledningsnämnd väntas inaktiveras den 31 oktober 2020. 

Samhällsnämnden och dess förvaltning har under de senaste månaderna 

hittat metoder för att sammanträda och upprätthålla de demokratiska 

processerna på ett smittsäkert sätt antingen genom digitala möten eller 

genom att vidta åtgärder vid fysiska sammanträden.     

Beslutsunderlag 

Ordförandeskrivelse 2020-10-19 

Protokollsutdrag samhällsnämnden 2020-03-19 § 43 

Covid-19 och den demokratiska processen      

______  
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§ 130 Dnr 2020-000170 1.1.3.1 

Budgetuppföljning september 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 perioden januari - september visar ett 

underskott med 3,2 mnkr mot budget.  

 

De minskade intäkterna på kommunens anläggningar på grund av Corona-

epidemin är en av orsakerna till det negativa utfallet. Det är främst den 

minskade biljettförsäljningen på simhallen som ger avtryck i resultatet. De 

höga entreprenadkostnaderna för årets första nio månader är också en orsak 

till det negativa resultatet, detta förklaras till viss del av att det cykliskt 

brukar vara högt tryck under sommarmånaderna vars effekt vi nu märker av. 

Det totala resultatet för förvaltningens samlade verksamheter vägs upp något 

av de lägre kostnaderna för bostadsanpassning än budgeterat samt lägre 

personalkostnader.     

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-20 

Budgetuppföljning september 2020      

______  
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§ 131 Dnr 40194  

Delegationsbeslut till granskning 2020-10-22 

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 

Handläggarna redogör för utvalt delegationsbeslut och informerar om 

aktuella frågor.      

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut SAM-2020-1858 Spjutet 1, Thomas Lindström, Malin 

Sjöstrand 

Förfarandet vid ansökan om grävtillstånd, Niclas Hälldahl      

______  
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§ 132 Dnr 38111  

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-10-22 

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 för 

dagens möte.     

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2020-09-09 – 2020-10-14      

______  
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§ 133 Dnr 38109  

Anmälan av delegationsbeslut 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.      

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.      

Beslutsunderlag 

Attestförteckning SAM 2020-10-14     

______  

 



 

Samhällsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(52) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134 Dnr 31772  

Ärenden för kännedom 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga ärenden för kännedom 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.       

Beslutsunderlag 

Konsekvenser avaktivering krisledningsnämnd (information från 

kommunstyrelseförvaltningen) 2020-10-13     

______  
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§ 135 Dnr 31770  

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar  

att lägga informationen till handlingarna.      

Bakgrund 

Ordföranden Magnus Oskarsson (S) informerar om följande: 

 Träff med revisionen 

 Samråd med boende vid Svanen 1 

      

______  
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§ 136 Dnr 31771  

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna.     

Bakgrund 

Thomas Jenssen, förvaltningschef, informerar om följande: 

 Budgetdialog med kommunledningen 

 Möte med Svevia 

 Styrgrupp utsprångskajen 

 Coronaläget - planering av återgång till arbetsplatser tillsammans 

med fackliga ombud. Enkät skickas ut till anställda inom kort för 

utvärdering av distansarbete. 

 Återinförande av alkolås i kommunbilar 

 Arbetsmiljö – en ny vikarie anställd på teknikenheten, få 

långtidssjukskrivna för närvarande och 1.8 % sjukfrånvaro under 

senaste månad. 

 

______  

 


