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§ 1   Val av justerare  

Beslut  
Christer Wannberg utses att tillsammans med ordförande justera protokollet 
måndagen den 31 januari. 
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§ 2   Årsredovisning 2021 (Bokslut)  
Dnr 2021-00004 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna upprättat förslag till årsbokslut för 
2021 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Bygg- och miljönämnden ska redovisa verksamhet och ekonomi för 
verksamhetsåret 2021 i ett bokslut. Bokslutet finns i bilaga. Delar av bokslutet 
kommer att användas i det kommunövergripande bokslutet. 

 

Tidigare beslut  
Delårsredovisning 2021-09-28 § 67. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande den 11 januari 2022 
Bokslut 2021. 

 

Beslutet skickas till 
Ekonomienheten, Kommunstyrelsen 
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§ 3   Gallringsframställan av inskannad analog 

handling  
Dnr 2021-00109 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 

1. digital inkommen handling inte skrivs ut för arkivering från och med  
den 1 januari 2022 samt 

 
2. inkommande analoga handlingar gallras efter inskanning i EDP Vision 

och Ciceron från och med den 1 januari 2022, om inte den analoga 
handlingen måste bevaras enligt lag eller annan författning eller om 
andra omständigheter talar emot gallringen. Inkommande analog 
handling förvaras på anvisad plats kronologiskt och gallras efter en 
månad förutsatt att inkommande handling är inskannad i systemen och 
visuellt kontrollerad att originalet överensstämmer med det inskannade 
digitala originalet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Den kommunala förvaltningen blir alltmer digitaliserad, vilket medför att 
myndigheter handlägger ärenden med hjälp av elektroniska handlingar. 
Effektiviteten och flexibiliteten ökar då handläggaren snabbt får åtkomst till 
handlingar oberoende av var denne befinner sig. Myndigheter upprättar i stor 
utsträckning handlingar i elektroniskt skick redan från början och erbjuder ofta 
olika sätt för enskilda att lämna in handlingar i ett elektroniskt skick. Parallellt 
med det brukar myndigheterna ta emot och upprätta en del handlingar på 
papper. De handlingar som kommer in eller upprättas på papper kan skannas in, 
digitaliseras, detta möjliggöra en fortsatt elektronisk ärendehandläggning. För 
att inte behöva hantera och förvara både pappersoriginal och elektroniska kopior 
kan myndigheten vilja gallra pappersoriginalen. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande 10 januari 2022 
Kommunstyrelsens beslut 2021-11-23 § 318, Gallringsframställan av inskannad 
analog handling 
Bilaga till gallringsframställan: Gallringsutredning för information i systemen 
Ciceron och Vision. 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 4   Yttrande - Revisionsrapport - Granskning av 

arkivhantering  
Dnr 2021-00072 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 
 
godkänna kommunförvaltningens förslag till yttrande gällande revisorernas 
granskning av kommunstyrelsens och nämndernas arkivhantering. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunstyrelsens och 
nämndernas arkivhantering. Revisionen hemställer att kommunstyrelse och 
nämnder lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som 
lyfts fram i rapporten. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska 
vidtas och när de beräknas vara genomförda. 
Revisionen emotser svar senast den 31 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande den 7 januari 2022 
KPMGS revisionsrapport ”Granskning av arkivhantering” 
”Missiv arkivhantering Söderhamn”, från kommunens förtroendevalda revisorer. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens revisorer 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 5   Yttrande - Strategi för laddningsstationer för 

elbilar samt andra förnybara bränslen  
Dnr 2021-00074 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar yttra sig enligt kommunförvaltningens 
förslag. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att en strategi ska tas fram för  
laddningsstationer för elbilar samt andra förnybara drivmedel (§ 72, 190506).  
Den föreslagna strategin lägger en grund för fortsatt utbyggnad av 
laddinfrastruktur i Söderhamns kommun. Strategin omfattar både publika 
laddplatser och laddplatser för fordon i kommunal verksamhet. Den tydliggör 
även ett kommunalt ansvar att verka för att det etableras fler tankställen för 
förnybara drivmedel som biodiesel, etanol, biogas och vätgas. 
 
Förslaget till strategi har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från 
kommunstyrelseförvaltningen, kultur- och samhällsserviceförvaltningen och 
Söderhamn Nära AB. Samråd har också hållits med representanter från 
Faxeholmen AB. Faxeholmens bostadsbolag och Söderhamn Nära förväntas 
arbeta utifrån den kommunala strategin för omställning till hållbara transporter. 
 
Förslaget till strategi har skickats på remiss till nämnder och styrelser och 
remissvar emotses senast den 31 januari 2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunförvaltningens tjänsteutlåtande den 14 januari 2022 
Beslut KS, 2021-10-05, § 227 
Förslag strategi för utbyggnad av laddplatser för elfordon, samt förnybara 
drivmedel. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 6   DPL - planuppdrag Mossan 4  
Dnr 2022-00010 

Beslut  
Med hänvisning till kommunförvaltningens yttrande beslutar  
bygg- och miljönämnden i ärende B-2022-12 att: 
 
uppdra till sektor Samhällsservice att påbörja arbete med att ta fram en ny 
detaljplan för kvarteret Mossan, fastigheterna Mossan 3 och Mossan 4 samt 
omkringliggande stamfastigheter. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheterna Mossan 3 och Mossan 4 har tidigare varit bebyggda med 
flerbostadshus, uppförda i början av 1970-talet. Dessa byggnader revs 2011 och 
marken har återställts till grönytor. 
 
I samband med en fastighetsreglering i närliggande kvarteret Enriset som 
genomfördes 2020 uppstod ett behov av att upphäva gällande stadsplanen I:176, 
denna plan omfattade även kvarteret Mossan. Denna upphävdes 2021-03-21. 
Sedan dess har kvarteret saknat detaljplan. 
 
Kvarteret omfattas av det pågående arbetet med att ta fram ett planprogram för 
Norra staden. 
 

Kommunförvaltningens yttrande  
Det har inkommit förfrågningar om bygglov för bostäder inom fastigheten.  
I samband med prövning av bygglov ska en bedömning göras om en detaljplan 
behöver tas fram. Detta i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 
9 kap. 31 §. 
 
Sektor Samhällsservice bedömer att det krävs en detaljplan för kvarteret Mossan. 
Detta på grund av behovet att anpassa nya byggnader till omkringliggande 
stadsbebyggelse och infrastruktur. Detaljplanen säkerställer också att de 
intentioner som bestäms i planprogrammet för Norra staden faktiskt genomförs. 
 

Återrapportering  
Återapportering till Bygg- och miljönämnden sker i samband med att förslag till 
samråd presenteras. 
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Beslutsunderlag 
Översiktskarta med preliminär avgränsning av planområde 
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§ 7   DPL – Antagande, Ändring av detaljplan Sa:15, 

Orsta 4:2  
Dnr 2021-00038 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar i ärende B-2021-214 att: 
 
anta ändringen av detaljplanen Sa:15 med stöd av Plan- och bygglagen 5 kap. 27 §. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ändringen av detaljplan Sa:15 syftar till att skapa en mer flexibel byggrätt  
inom främst fastigheten Orsta 4:2. I samband med detta så moderniseras  
byggrätterna inom samtliga fastigheter inom planområdet. 
Granskning av ändringen har hållits under perioden 2021-12-02 till  
2021-12-20. Tre yttranden har inkommit. En redogörelse av inkomna  
synpunkter med kommentarer finns i Granskningsutlåtandet. 
 

Tidigare beslut 
Beslut om planuppdrag, BMN 2021-04-27 § 36 
Beslut om samråd, BMN 2021-08-31 § 55 
Beslut om granskning, BMN 2021-11-24 § 86 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Granskningsutlåtande 
 

Beslutet skickas till 
Henrik Eriksson, Henrik Eriksson Bygg i Söderhamn AB 
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§ 8   Nybyggnad flerbostadshus, Mossan 4  
Dnr 2021-00097 

Beslut  
Med hänvisning till kommunförvaltningens yttrande och motivering beslutar 
bygg- och miljönämnden i ärende B-2021-568 att:  
 
med stöd av 9 kap 28 § plan- och bygglagen (PBL) vilandeförklara ansökan om 
bygglov ankomstdaterad 2021-11-04.  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus om 568 
kvadratmeter (bruttoarea) för LSS-boende inom fastigheten Mossan 4 i 
Söderhamn. 
 

Kommunförvaltningens yttrande och motivering 
Mot bakgrund av pågående arbete med att ta fram ett planprogram för Norra 
staden och beslut om att påbörja arbetet med att anta en detaljplan för området 
föreslås bygg- och miljönämnden vilandeförklara ansökan om bygglov. 
 

Förutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Sakägare har underrättats om ansökan. 
Inga yttranden har kommit in. 
Arbete pågår med att ta fram planprogram för Norra staden (diarienummer KS 
2021-00039) enligt gällande översiktsplans förslag. 
Bygg- och miljönämnden har enligt beslut § 6 daterat 2022-01-25 beslutat om att 
påbörja arbetet med att anta en detaljplan för området där Mossan 4 ingår. 
 

Förutsättningar för vilandeförklaring enligt 9 kap 28 §  

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
Om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas av en ansökan om expropriationstillstånd eller av ett 
påbörjat arbete för att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller 
områdesbestämmelser, får bygg- och miljönämnden besluta att ärendet om lov 
eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän frågan om expropriationstillstånd 
har avgjorts eller planarbetet har avslutats. Om kommunen inte har avslutat 
planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller förhandsbesked 
kom in till bygg- och miljönämnden, ska dock ärendet om lov eller 
förhandsbesked avgöras utan dröjsmål. 
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Giltighetstid 
Enligt 9 kap 28 § PBL gäller att om kommunen inte har avslutat planarbetet inom 
två år från det att ansökningen om lov kom in till bygg- och miljönämnden ska 
ärendet avgöras utan dröjsmål. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar tillhörande beslut 
Löpnummer Datum Rubrik 
1  2021-11-04 Ansökan  

 

Beslutet skickas till 
Sökanden (rek. m. mb.)  
Lagfaren fastighetsägare Mossan 4 
 

Bilaga 
Överklagandehänvisning 
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§ 9   Delegationsbeslut 2022  
Dnr 2022-00002 

Beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att godkänna och lägga förteckningen över 
delegationsbeslut från föregående månad till handlingarna. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Sammanfattning av ärendet 
Delegationsbeslut anmäls i form av; 
 
lov och anmälan samt tillsyn utifrån Plan- och bygglagen, 
 
dispens från strandskyddet utifrån Miljöbalken 
 
bidragsbeslut utifrån lagen om bostadsanpassningsbidrag, 
 
tillstånd och beslut utifrån tillsyn utifrån miljöbalken och strålskyddslagen, 
 
registrering och beslut utifrån livsmedelslagen samt 
 
yttranden till Kommunförbundet Södra Hälsingland, polisen, länsstyrelsen, 
kommunstyrelsen med mera. 
 

Beslutsunderlag 
Förteckning av delegationsbeslut från föregående månad. 
 
 


