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Emma Pettersson 
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§ 67 Dnr 40226 

 

 

Informationsärenden 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bakgrund 

Mötet inleds med att hälsa Thomas Flank välkommen. 
Informationsärenden som föredragits på dagens möte: 
Informationsärende – Idrottshall - Eric Liljeström 
Informationspunkt – Processen med E-förslag 
och ärendegång - Ina Lindström 
Informationspunkt – Kostenhetens verksamhet - Marie Holmberg 
Budgetuppföljning – Fyramånadersrapport 2021 - Mattias Eknemar 

Serveringstillstånd – Sam’s Restaurang - Ali Ahlirof 
Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten 
enligt alkohollagen från Engström Food & Deli AB - Ali Ahlirof 
Delegationsbeslut till granskning 
SAM 2021-1394, Jullen 10 - Dan Tjell 
Adress till hotellet/simhallen - Mona Lidén 
Förhandsbesked – nybyggnad av enbostadshus 
med garage Sanna 1:15 - Fredrik Zetterberg 
Övriga ärenden - Helene Lager 
Klagomål – Lidl Kronholmen - Knapp Britta Thyr 
Skrivelse från boende Ulvvik - Knapp Britta Thyr/ 

Helene Lager 
Skrivelse från Naturskyddsföreningen - Knapp Britta Thyr/ 

Helene Lager 
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§ 68 Dnr 30343 

 

 

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att välja Christian Wasell (M) ) som justerare för dagens protokoll. Justering 
sker i Johannesbergshuset 2021-05-24, kl. 09.00 
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§ 69 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 beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 
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§ 70 Dnr 2021-000093 1.1.3.1 

 

 

Budgetuppföljning Fyramånadersrapport 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 fyramånadersrapporten ackumulerat per den sista april 
för samhällsnämndens verksamheter. Prognos är upprättad på helår. 
Samhällsnämndens har en nollbudget för 2021. Utfallet för årets fyra första 
månader visar ett underskott med 2,6 mnkr mot budget vilket är 7,0 mnkr 
sämre än samma period föregående år. Intäkterna visar ett underskott med - 
3,9 mnkr jämfört med budgeterad nivå för 2021 och beror till största delen 
på minskade intäkter på kommunens fritidsanläggningar. 
Den totala kostnadsökningen för nämnden mellan åren 2020-2021 är 4,0 
mnkr samtidigt som utfallet är 1,3 mnkr lägre än budgeterad nivå för 2021. 
Personalkostnaderna har för perioden varit 1,5 mnkr lägre än budgeterat. 
Samhällsnämndens prognos på helår visar ett resultat i nivå med budget. 
Intäkterna ger ett prognostiserat underskott för nämnden på 9,9 mnkr för 
2021. Detta som en direkt följd av den pågående pandemin där prognosen 
pekar på ett märkbart intäktsbortfall för badanläggningar. 
Kostnaderna ger ett prognostiserat överskott på 9,9 mnkr. Prognosen för 
personalkostnaderna ger ett överskott på 2,5 mnkr mot budget. Effekten av 
pandemin på kommunens fritidsanläggningar tros fortsättningsvis även 
påverka personalkostnaderna i en positiv mening med lägre vikariekostnader 
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som följd. Köp av huvudverksamhet ger ett prognostiserat överskott på 3,5 
mnkr och avser lägre kostnader för kollektivtrafiken men även lägre 
kostnader för entreprenaden än budgeterat. Prognosen för avskrivningar 
visar på minskade kostnader sett över hela 2021. 
Investeringskostnaderna har för perioden varit låga med ett mindre antal 
projekt som belastat budget med 1,4 mnkr totalt sett över alla verksamheter. 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 
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§ 71 Dnr 2021-000006 1.1.1.2 

 

 

Granskning av kommunens kontroll av de anställdas 
bisysslor 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att anta yttrandet som sitt eget samt 
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 

KPMG har av kommunens revisorer fått i uppdrag att granska om 
kommunen har ändamålsenlig kontroll av de anställdas bisysslor. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för 2020. Granskningen har berört 3790personer och 
i granskningen har 368 personer en eller fler bisysslor i näringsdrivande 
associationer. Totalt antal förekommande bisysslor uppgår till 453 stycken i 
sammanlagt 396 företag eller föreningar som bedriver näringsverksamhet. 
Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer 
räknas inte som bisyssla. 
KPMG bedömer utifrån sin granskning att kontrollen och uppföljningen av 
bisysslor inte är ändamålsenlig samt att kännedomen om förekommande 
bisysslor är bristfällig. 
KPMG lämnar följande rekommendationer: 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att den formella styrningen internt inom 
kommunen stärks i form av politiskt fastställda styrdokument avseende 
bisysslor. Relaterat till styrdokumenten bör det även fastställas 
tillämpningsföreskrifter, som med fördel kan tydliggöra vad som är att 
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beakta som en bisyssla. Tillämpningsföreskrifterna kan baseras på befintliga 
rutiner då dessa bedöms vara ändamålsenliga. 
Kommunstyrelsen bör initiera kommunövergripande utbildnings- och 
informationsinsatser avseende bisysslor. 
Kommunen och nämnderna bör överväga att inom ramen för uppföljningen 
av den interna kontrollen, kontrollera efterlevnaden av reglerna avseende 
bisysslor. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att arbetsgivaren vid bedömning av om en 
bisyssla är lämplig tar hänsyn till de risker det kan medföra om kommunen 
köper, eller kan komma att köpa, varor, tjänster från det företa där den 
anställde innehar en funktionärspost. 
Kommunstyrelsen måste säkerställa att beslut som är upptagna i 
delegationsordningen återrapporteras i enlighet med gällande regler. 

Socialt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekologiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Ingen påverkan. 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 
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§ 72 Dnr 2021-000070 1.2.3.1 

 

 

Redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut 

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 

Tf. förvaltningschef Helene Lager redogör för uppdragslistan. 
 

Beslutsunderlag 

Muntlig redovisning av samhällsnämndens uppdragsbeslut. 
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§ 73 Dnr 2021-000074 1.1.3.1 

 

 

Adress till hotellet/simhallen 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att namnge lokalgatan framför simhall och blivande hotell till Kanaludden 

 
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 

Simhallen har i dagsläget adressen Brunnshusgatan 2 vilket också är första 
numret i nummerserien för Brunnshusgatan. Det finns inga lediga nummer 
direkt före eller efter. Enda möjligheten att adressera det blivande hotellet 
med Brunnshusgatan är att ge tillägget 2A, simhallen skulle då få tillägget 
2B. 
Gata och gångfartsområde framför simhallen är egentligen att betrakta som 
en förlängning av Prästgränd, som börjar vid Hovsgatan ner mot vattnet och 
sedan fortsätter jämte parkeringarna mot simhallen. I dagsläget är det inga 
byggnader längs sträckan som använder adress Prästgränd mer än det 
nybyggda HSB-huset. Det skulle alltså vara möjligt att adressera 
byggnaderna med Prästgränd. 
Men för att framhäva och tydliggöra det nya område som nu ska växa fram 
och även att göra det lättare att hitta till, vore ett eget namn för gatan och 
hela aktivitetsområdet både trevligt och att föredra. Det namn som vi 
använder på detta område, både i olika projekt och i folkmun, är 
Kanaludden. 
Förslaget är därför att namnge gatan till Kanaludden. Då kan även vissa 
företeelser eller små byggnader i parken, tex minigolf, boule eller annat, få 
en egen adress, viket gör det tydligt och enkelt att hitta till. 
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Namnberedningen var vid sitt möte den 14 april enig om att alternativet 
Kanaludden var ett bra alternativ för gata och område och stödjer därmed 
förvaltningens förslag. 

Socialt perspektiv 

Beslutet bedöms vara bra både ur ett tillgänglighets- och barnperspektiv då 
namnet Kanaludden är ett vedertaget namn både i folkmun och något vi 
använder i våra olika projekt, det blir därför både tydligt och lätt att hitta till. 

Ekologiskt perspektiv 

Beslutet anses inte ha någon påverkan ur ekologiskt perspektiv. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Beslutet anses ha ringa eller ingen påverkan på kommunens budget. 
Simhallen kommer i ett inledande skede behöva ändra sina adressuppgifter 
på hemsida, dokument och sökmotorer vilket kräver en viss arbetsinsats. 
Chefen för simhallen har informerats om att ett eventuellt namnbyte för 
gatan, och då även för simhallen, kan vara på gång. 
Beslutet anses inte ha någon påverkan på kommunens andra styrdokument. 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 
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§ 74 Dnr 2021-000084 3.1.5.1 

 

 

Förhandsbesked - nybyggnad av enbostadshus med 
garage Sanna 1:15 SAM 2021-1020 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (SFS2010:900) bevilja 
positivt förhandsbesked för ett bostadshus och ett garage 
Villkor: Byggnader ska placeras minst 50 meter från strandlinjen. 
Avgiften för detta beslut om förhandsbesked är 22 570 kr. 

Avgiften är fastställd i enlighet med taxa antagen av kommunfullmäktige 
den 16 december 2019 § 161. 
Tidsfristen började löpa 2021-02-01 (datum för komplett ärende) och 
handläggningstiden har förlängts med 10 veckor med stöd av 9 kap. 27 § 
plan- och bygglagen (2010:900). Bilaga 1 

 
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 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked att få bygga ett bostadshus och ett garage på 
fastigheten Sanna 1:15 har inkommit från Per Kempe. Bostadshuset föreslås 
bli 150-200m² med en våning och garage om 60m². Bilaga 2. 
Den föreslagna byggplatsen ligger utanför område med detaljplan, 
områdesbestämmelser och utanför sammanhållen bebyggelse. 
Området för byggplatsen omfattas inte av något riksintresse. 
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Platsen omfattas av strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken. 
Strandskyddsdispens finns beslutad 2020-02-18 av Samhällsnämnden. 

Enligt gällande översiktsplan är området avsett för bebyggelse och 
rekreation. 
Med vägledning av gällande översiktsplan, avvägningar mellan de enskilda 
och allmänna intressen, görs bedömningen att lokaliseringen uppfyller 
kraven i 2 kap PBL, och kan därför tillåtas. 
Samhällsförvaltningen har gjort tre platsbesök. Det första gjordes 
2020-07-28 av bygglovshandläggare, där även sökande deltog, 
samt senare hösten 2020 och 2021-02-17 av Samhällsförvaltningens ekolog. 
Fastigheten Sanna 1:15 är en större bebyggd lantbruksfastighet med flera 
bostadsbyggnader och ekonomibyggnader. Platsen för sökt åtgärd ligger i en 
skogbeklädd sydlig sluttning 50 meter från havet och i öster finns befintlig 
bebyggelse som utgörs av ett 10-tal bostadsfastigheter. Mellan havet och 
tänkt husplacering ligger en mindre väg parallellt med strandlinjen som 
sträcker sig mellan Lungö brygga i väster och området Korvhamn/Botorp i 
öster. Denna väg kommer dock inte att utgöra anslutningsväg till platsen för 
sökt åtgärd. En ny anslutningsväg kommer att byggas med anslutning 200 
meter i nordväst från befintlig bilväg som är av bättre beskaffenhet än den 
mindre väg som går längs med strandlinjen. Befintlig väg, som den nya 
etableringen ansluter till, är en c:a tre kilometer lång bilväg från färjeläget i 
Sannasundet. Bilaga 3. 
Området Korvhamn / Botorp är bebyggt sedan 1800- talet och framåt med 
större och mindre hus av tidsenlig karaktär med tillhörande 
komplementbyggnader. Befintligt bebyggelseområde finns inte utpekat i 
något av kommunens kulturmiljöprogram. 
Naturmiljö: Vid platsbesöket under hösten 2020 gjordes en översiktlig 
naturinventering av ekolog på den aktuella platsen. Vid inventeringen 
noterades att området består av en vanlig granskog med inslag av lövträd. 
Skogen har i omgångar avverkats. Markskiktet består av olika sorters 
svampar, mossor och lavar. Vid platsbesöket observerades inte några 
speciella eller ovanliga växter. I kommunens GIS-skikt finns inga noteringar 
om att området innehåller några speciella eller hänsynskrävande 
naturvärden. 
Hälsa och Säkerhet: I kommunens GIS-skikt anges att området utgörs av 
högt riskområde för radon varvid nybyggnation kräver radonsäkert 
utförande. 
Någon bullerutredning krävs inte för föreslagen lokalisering . 
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Strandskyddet: Den tänkta placeringen av bostadshus och garage omfattas av 
strandskydd. Beslut om strandskyddsdispens finns taget vid 
Samhällsförvaltningens sammanträde 2021-02-18. I beslutet avgörs att 
tomtplatsen utgör 4000 m2 inom strandskyddsområde. Bilaga 5. 

Yttranden 

En fornlämning finns i området och består av en båt/vraklämning i vattnet 
100 meter från tänkt bebyggelseplats. Länsmuseet har i ärendet yttrat sig om 
att fornlämningen inte utgör ett hinder till sökt åtgärd. Bilaga 4. 
Fastighetsägare till fastigheterna av Sanna 1:15, 1:17, 1:23 och 1:28 har fått 
möjlighet att yttra sig i ärendet och har inget att erinra till sökt åtgärd. 
Samhällsförvaltningen miljöavdelning har vid besök på platsen bedömt att 
möjligheter finns för att anordna avlopp. Bilaga 6. 
Hemab har på remissyttrande svarat att de inte har något att erinra. Bilaga 7 

Bedömning 

Översiktsplan: I gällande översiktsplan ligger platsen för sökt åtgärd inom 
område betecknat med BR, bebyggelse och rekreation. Beteckningen BR 
innebär bland annat att markanvändningen i huvudsak utgörs av bebyggelse 
av bostäder och fritidshus där omkringliggande områden är värdefulla för det 
rörliga friluftslivet. Det aktuella BR-området omsluter befintliga 
bebyggelseområden och föreslagen placering av ett nytt bostadshus. 
De föreslagna placeringarna av bostadshus och garage bedöms därmed inte 
stå i strid med gällande översiktsplan. 

Planläggning 

Behovet av att upprätta detaljplan för åtgärden anses inte nödvändigt då det 
handlar om endast ett tillkommande bostadshus och något ytterligare intresse 
att bebygga marken i närheten har inte visat sig. 

Väg 

Samhällsförvaltningen bedömer att föreslagen ny tillfart för bil kan utföras. 
Avlopp, vatten, avfall och el 
Samhällsförvaltningens miljöhandläggare har vid besök på platsen bedömt 
att förutsättningar finns för att göra ett enskilt avlopp. Vattenförsörjning 
avser sökande ordna med egen anläggning med borrad brunn. 
Hemab har på remissyttrande svarat att de inte har något att erinra. 



Sida 

16(32) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Samhällsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 

Naturmiljö 

Samhällsförvaltningens ekolog har med platsbesök i samband 
handläggningen av strandskyddsdispensen besökt platsen och bedömer att 
växt- och djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden. 
De tänkta placeringarna av tomt och byggnad bedöms inte väsentligt påverka 
friluftslivet i området eller att utgöra något hinder för allmänheten att röra 
sig längs strandlinjen. 

Socialt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
sociala konsekvenser för allmänheten. För den enskilde som sökt detta 
förhandsbesked görs bedömningen att ett positivt beslut innebära en positiv 
inverkan ur det sociala perspektivet då de ges möjlighet att bebygga en plats 
som de önskar. 

Ekologiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekologiska konsekvenser då kommunens ekolog gjort bedömningen 
att växt- och djurlivet inte väsentligen förändras av åtgärden. 

Ekonomiskt och juridiskt perspektiv 

Samhällsförvaltningen gör bedömningen att detta beslut inte ger några 
negativa ekonomiska eller juridiska konsekvenser för varken kommunen 
eller kommunens invånare. Detta då beslutet berör en enskild fastighetsägare 
och inte strider mot några av kommunens styrdokument. 

Motivering 

Med hänvisning till gällande översiktsplan, avvägningar mellan de enskilda 
och allmänna intressen, görs bedömningen att placeringen av ett bostadshus 
med ett garage, uppfyller kraven i Plan- och bygglagens 2 kap och 
Miljöbalkens 3 och 4 kap. Åtgärden kan tillåtas med villkoret med att 
byggnader inte placeras närmare strandlinjen än 50 meter. Vad som i övrigt 
framkommit i remissyttranden, yttranden från fastighetsägare och sökande 
medför inte någon annan bedömning. 
Planekolog Monika Bertgren och miljöhandläggare Monica Friman har 
deltagit i handläggningen av ärendet. 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06 
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§ 75 Dnr 2021-000066 1.1.3.1 

 

 

Ansökan om serveringstillstånd till allmänheten enligt 
alkohollagen från Engström Food & Deli AB SAM 2021- 
1456 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att samhällsnämnden ska upphäva beslutet från sammanträdet 2021-04-22, 
§ 55 
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. Vid uteserveringen på innergården ska servering av 
alkoholdrycker påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas senast kl. 24:00 året 
runt. Vid restauranglokalerna och uteserveringen på Storgatan ska servering 
av alkoholdrycker påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas senast kl. 02:00, 
året runt 
att upprättade beslutsunderlag samt beslut överlämnas till Länsstyrelsen 
enligt 9 kap. 2 § alkohollagen 

 
Yttranden 

I ärendet yttrar sig Per-Eric Norberg (C), Christian Wasell (M), Magnus 
Oskarsson (S), Anders Bergqvist (V), Anders Nordström (KD), Thomas 
Flank (M) och Linda Saltin (S). 

 
Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) yrkar att öppettider för innergården ska vara tillåten till 
kl. 02:00 enligt ursprungsansökan. I övrigt enligt samhällsförvaltningens 
förslag. 
Christian Wasell (M) yrkar att öppettider för innergården ska vara tillåten till 
kl. 22:00 enligt ursprungsansökan. I övrigt enligt samhällsförvaltningens 
förslag. 
Magnus Oskarsson (S), Knapp Britta Thyr (MP), Anders Bergqvist (V) och 
Anders Nordström (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger tre förslag till beslut, förvaltningens 
förslag, Per-Eric Norberg (C) och Christian Wasells (M) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
förvaltningens förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med Per- 
Eric Norbergs (C) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
Christian Wasells (M) förslag. 
Ordföranden finner att nämnden har beslutat i enlighet med förvaltningens 
förslag. 
Votering begärs och genomförs. 

 
Votering och utfall 

Ordförande ställer följande propositionsordning: 
Den som vill att samhällsnämnden ska besluta enligt huvudförslaget, röstar 
24.00. 
Den som vill att samhällsnämnden ska besluta enligt Per-Eric Norbergs (C) 
förslag, röstar 02.00. 
Den som vill att samhällsnämnden ska besluta enligt Christian Wasells (M) 
förslag, röstar 22.00. 
Med 8 röster för 24.00 finner ordföranden att samhällsnämnden har beslutat 
enligt huvudförslaget. 
Hur de enskilda ledamöterna röstat framgår av tabellen nedan: 

 

Ledamot Ersättare Parti § 75 
24.00 

 
02.00 

 
22.00 

Knapp Britta Thyr  MP X   

Magnus Oskarsson  S X   

Christian Wasell  M   X 

Ann-Cathrine Genberg  S X   

Linda Saltin  S X   

Lisa Dahlén Per Lingensjö MP X   

Anders Bergqvist  V X   

Anders Nordström  KD X   

Per-Eric Norberg  C  X  

Fredrik Bäckman  M   X 

Charlotte Bystedt  SD X   
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Reservation 

Per-Eric Norberg (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkat 
förslag. 
Christian Wasell (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkat 
förslag. 

 
Protokollsanteckning 

Christian Wasell (M) motivering till yrkandet är följande: Vi anser att 

individens behov måste få gå före företagens önskningar denna gång. I detta 

fall så har de boende inte valt att flytta till en lägenhet där man kan få räkna 

med störningar från innergården, utan etableringen tillkommer efteråt. Det 

är även beklämmande att varken det sökande företaget eller hyresvärden 

tagit kontakt med de boende och diskuterat den tilltänkta etableringen. 
 

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 
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) 
Samhällsnämnden har under nämndsammanträdet i mars månad beslutat att 
servering vid innegården och uteserveringen på Storgatan ska avslutas kl. 
22:00 och inte kl. 02:00 som sökande bolaget ansökt om. 
Samhällsförvaltningen föreslår samhällsnämnden att beslutet upphävs 
eftersom nämnden vid förra beslutet inte hade all information. 
Uteserveringarna presenteras i planritning (bilaga 3). Uteserveringen på 
Storgatan planeras för max 25 personer och för innergården till max 100 
personer. 
Under telefonsamtal med en av ägarna den 3 maj 2021 informerade 
representant för sökande bolaget att man vill ändra på serveringstiden vid 
innegården från kl. 02.00 till kl. 24.00. Sökande bolaget kommer att ha 
caféverksamhet på förmiddag och därefter erbjuda lunch och middag vid 
innegården och uteservering på Storgatan. Bolaget anser att om 
serveringstillståndet sätts till tidigare än kl. 24.00 så kommer det försvåra för 
en andra sittning för middag. Bolaget kommer att spela ”soft musik”, så pass 
lågt att ett samtal mellan två gäster lätt ska vara möjligt. 
Vid telefonsamtalet tillägger representant från sökande bolaget att de är väl 
medvetna om att det är boende i närheten och de har därför vidtagit flera 
åtgärder för att dämpa ljudet på innegården. 



Sida 

20(32) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Samhällsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 

Bostadsrättsförening BRF Telegrafen äger fastigheten Telegrafen 20 som 
ligger i direkt anslutning till innergården. Av föreningens 17 bostadsrätter 
har alla utom ettorna fönster in mot innergården. Föreningen har i mejl 
framfört oro för att uteserveringen på innergården kommer att medföra 
störning med avseende på ljud och ljus. 

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. 
Samhällsförvaltningens miljöavdelning: 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. Verksamhetsutövaren bör beakta eventuella lukt- och 
bullerstörningar eftersom närboende kan beröras. Om verksamheten skulle 
orsaka störning eller olägenheter har samhällsnämnden möjlighet att vidta 
åtgärder för att detta förhindras(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) 
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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 
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 2020- 
08-11 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. 
Bostadsrättsförening BRF Telegrafen äger fastigheten Telegrafen 20 som 
ligger i direkt anslutning till innergården. Ett elektroniskt brev har inkommit 
till samhällsförvaltningen. Av brevet framgår bland annat att boenden i 
fastigheten ser farhågor i ett beviljat serveringstillstånd till kl. 02:00. 
Även representant för sökande bolaget har skrivit ett brev samhällsnämnden. 
I brevet beskriver sökanden att ett beviljat serveringstillstånd som enbart 
stäcker sig från kl. 11:00 till före kl. 24:00 gör att restaurangen inte kommer 
att hinna med flera sittningar under en kväll. 

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. 
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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. 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-12 
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§ 76 Dnr 2021-000087 3.2.2.11 

 

 

Serveringstillstånd om utökad serveringslokal - Sam's 
Restaurang SAM 2021-1580 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen medge Mysara AB, 
organisationsnummer 559104-5553, utökad serveringslokal. Tillståndet 
avser servering av starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker samt spritdrycker 
till slutna sällskap och allmänheten vid Restaurang Sam´s uteservering, på 
fastigheten Ön 2:52 till och med 2026-04-06. Servering av alkoholdrycker 
påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas senast kl. 02:00, året runt 
att vid förlängning av samhällsnämndens delegationsbeslut (Dnr. SAM- 
2021-1543), ska tillståndsbeviset förlängas utan kostnader 
att upprättade beslutsunderlag samt beslut överlämnas till Länsstyrelsen 
enligt 9 kap. 2 § alkohollagen 

 
Yttranden 

I ärendet yttrar sig Magnus Oskarsson (S), Per-Eric Norberg (C), Knapp 
Britta Thyr (MP), Christian Wasell (M) och Anders Bergqvist (V). 

 
Yrkanden 

Per-Eric Norberg (C) och Magnus Oskarsson (S) yrkar att öppettider för 
uteserveringen ska vara tillåten till kl. 02:00. I övrigt enligt 
samhällsförvaltningens förslag. 
Knapp Britta Thyr (MP), Christian Wasell (M) och Anders Bergqvist (V) 
yrkar bifall till Per-Eric Norberg (C) och Magnus Oskarssons (S) förslag. 

 
Propositionsordning 

Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande förslag 
och Per-Eric Norberg (C) och Magnus Oskarssons (S) förslag. 
Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med 
liggande förslag. 
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Ordföranden frågar om samhällsnämnden avser besluta i enlighet med Per- 
Eric Norberg (C) och Magnus Oskarssons (S) förslag. 
Ordföranden finner att samhällsnämnden beslutat i enlighet med Per-Eric 
Norberg (C) och Magnus Oskarssons (S) förslag. 

 
Bakgrund 

Mysara AB, organisationsnummer 559104-5553, har inkommit med ansökan 
om tillstånd gällande utökad serveringslokal. Ansökan avser servering av 
alkoholdrycker till slutna sällskap och allmänheten enligt ansökan. Servering 
av mat och dryck ska påbörjas tidigast kl. 11:00 och avslutas senast kl. 
02:00, på Sam´s Restaurang, året runt (se bil. 1) 
Sökande bolag är sedan 2017-06-19 tillståndshavare i Härnösands kommun. 
Mysara AB bedriver sin verksamhet på Sam´s Restaurang, Skeppsbron 21. . 
Bolagets nuvarande tillstånd gäller mellan kl. 11:00 och 01:00. 
Sedan öppnandet av verksamheten har Sam´s Restaurang varit föremål för 
det tillsynsarbete som kommunen planerar och bedriver tillsammans med 
Polismyndigheten. Kommunen och Polisen har besökt Sam´s Restaurang ett 
flertal gånger om året. Varken kommunen eller Polisen som 
tillsynsmyndigheter har iakttagit några avvikelser utifrån bestämmelserna i 
alkohollagen. Vid tillsynsbesöken har ägaren visat intresse för dialog om 
verksamhetsförbättringar. Sedan 2017-06-19, har sökande bolaget utvecklat 
verksamheten på Sam´s Restaurang. Samarbetet mellan myndighet och bolag 
har alltid fungerat bra. 
Sökande bolaget har anmält sex personer som serveringsansvarig personal. 

Ägarförhållanden 

Sökande bolaget är ett privat aktiebolag som har sitt säte i Härnösands 
kommun. Mysara AB, bedriver restaurangverksamhet, servering och 
försäljning av mat samt därmed förenlig verksamhet enligt underlag. 
Sökande bolaget, Mysara AB, organisationsnummer 559104-5553, ägs 
enbart av Sardar Ahmed Rafiq (personnr. 19810115–6456). Han är tillika 
styrelseledamot. 

Matutbud 

Sökande bolaget erbjuder ett varierat och komplett utbud av förrätter, fisk 
och kötträtter, sallader, barnmeny samt desserter vilket motsvarar 
alkohollagens krav på matutbud (se bil. 2) 

Lokal och dispositionsrätt 

Genom ett delegationsbeslut från samhällsnämnden har Mysara AB, erhållit 
dispositionsrätt på serveringslokalen som sträcker sig till och med 2026-04- 
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06. Dispositionsrätten kan förlängas om omständigheterna beträffande 
serveringslokalen tillåter detta (se bil. 3) 

Branschvana 

Sardar Ahmed Rafiq, ägare av sökande bolaget har den 6 april 2017, avlagt 
ett nationellt kunskapsprov gällande alkohollagen och dess bestämmelser 
med godkänt resultat. Kunskapsprovet är webbaserat och framtaget av 
Folkhälsomyndigheten (se bil. 4) 

Yttranden 

Polismyndigheten ifrågasätter anledningen till att alkoholservering inte 
överensstämmer med normaltiden för alkoholservering, 11:00 – 01:00. I 
övrigt har Polismyndigheten inget att erinra enligt remissvar (se bil. 5) 
Samhällsförvaltningen: Mayasara AB har registrerat nämnda 
livsmedelsanläggning och de uppgifter som samhällsförvaltningen har 
stämmer överens med den ansökan enligt alkohollagen som bifogats. 
Livsmedelskontroller har utförts efter att anläggningen registrerats och 
samhällsförvaltningen bedömer att livsmedelshantering kan ske i den 
omfattning som framgår av ansökan. Risk för såväl lukt- som bullerstörning 
kan uppstå i samband med den utökade utomhusserveringen och 
verksamhetsutövaren bör beakta detta enligt yttrande (se bil. 6) 
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. 7) 

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 
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 innehar F-skattsedel 
från och med 2017-04-06, är registrerat som momspliktig verksamhet från 
och med 2017-04-15 samt att sökande bolaget är registrerat som arbetsgivare 
från och med 2017-05-01. 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 
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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. 
Serveringslokalen ligger inte i närheten av skolor, samlingslokaler för 
ungdomar, och dylikt. 
Sökande bolagets representant informerar om att maten alltid lagas från 
grunden på serveringslokalen. Råvarorna som används kommer så ofta det är 
möjligt att vara närproducerade. 

Ekologiskt perspektiv 

Sökande bolagets representant 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 

Enligt alkohollagen har kommunen rätt att ta ut avgifter för det arbete som 
utförs för att utreda sökandens lämplighet och vandel samt kontrollera 
efterlevnaden av alkohollagen intentioner. En övervägande del av 
kostnaderna som det lagstiftade utrednings- och tillsynsarbetet för med sig 
täcks av avgifter såsom ansökningsavgifter och tillsynsavgifter. Därmed 
påverkas inte kommunens övergripande budget nämnvärt. 

 
Beslutsunderlag 

Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-05 
 
 



Sida 

27(32) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-05-20 

Samhällsnämnden 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 77 Dnr 40196 

 

 

Delegationsbeslut till granskning 2021-05-20 

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 

Handläggare redogör för utvalt delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut SAM 2021-1394, Jullen 10 
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§ 78 Dnr 40216 

 

 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-05-20 

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 

Aktuell lista på delegationsbeslut har gått ut till nämnden i handlingarna 
inför dagens möte. 

 
Beslutsunderlag 

Delegationsbeslut enligt förteckning 2021-04-13-2021-05-11 
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§ 79 Dnr 37287 

 

 

Övriga rapporter 

Samhällsnämndens beslut 

Inga övriga rapporter har redovisats på dagens möte. 
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§ 80 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 beslutat i enlighet med liggande 
förslag. 

 
Beslutsunderlag 

Ordförandebeslut 2021-05-07 – Förslag på resultatuppdrag budget 2022 
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§ 81 Dnr 31770 

 

 

Ordförande rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bakgrund 

Ordförande Knapp Britta Thyr (MP) informerar om följande: 

 Rapport dialog Regionala infrastruktur planen 

 Rapport budgetberedningen 

 Volontärvägen 

 Rådet för trygghet och hälsa 

 Vindkraftspengar 
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§ 82 Dnr 31771 

 

 

Förvaltningschef rapporterar 

Samhällsnämndens beslut 

Samhällsnämnden beslutar 
att lägga informationen till handlingarna. 

 
Bakgrund 

Tf. förvaltningschef Helene Lager informerar om följande: 

 Grävarbeten i kommunen 
 
 


