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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2021-02-10 

Datum för anslags uppsättande 2021-02-15 

Datum för anslags nedtagande 2021-03-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 12 Dnr 00030/2020  

Ekonomisk uppföljning - information 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar: 

 

Med tanke på att bokslutet för 2020 snart är klart och kommer att redovisas 

på nämndsammanträdet i mars blir det ingen månadsuppföljning för 

december. 

 

På nämnden i mars kommer även månadsuppföljning för januari att 

redovisas. 

 

Enligt förhandsinformationen om bokslutet visar samhällsservicenämnden 

ett positivt resultat för 2020 på en dryg 1 miljon kronor. 

 

Bostadsanpassningsbidraget hamnar på minus, men nämnden går plus på 

mycket annat som göra att resultatet ändå blir positivt.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 13 Dnr 00191/2020  

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkenheten 

Gata- och parkchef Anders Berg informerar : 

 

Enheten består av 11 tillsvidareanställda uppdelade på gata, park och 

administration. 

 

Totalbudgeten är 37 428 000 kronor, varav rambudget 23 408 000 och 

investeringsbudget 14 020 000 kronor. 

 

Verksamheten: 

 Verksamhetens medarbetare utgår alla från Vägmästaren på 

 Gärdeåsvägen 1. 

 Cirka 100 km gator och vägar 

 5 000 gatubelysningspunkter 

 Cirka 170 000 kvm gräsytor 

 Cirka 140 000 kvm slag- och ängsytor 

 13 parker 

 18 lekparker 

 Driver upp cirka 3 700 sommarblommor i kommunens växthus 

 Jour dygnet runt alla dagar telefon 0651-100 44 

 Parkeringstillstånd (rörelsehindrade och näringsidkare) 

 Bidrag, grävtillstånd, markupplåtelser, yttranden 

 Tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 

 Parkeringsövervakning 

 

Planerade projekt: 

 Gång- och cykelväg Torsvägen Godtemplarvägen, nyanläggning 
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 Gång- och cykelväg Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen 

nyanläggning 

 Gång- och cykelväg Sjulhamregatan nyanläggning 

 Västa Bölevägen , urgrävning 

 Båthusvägen , urgrävning 

 Brännas, nyanläggning 

 Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering 

 Tullvägen, ny asfaltering 

 Gång- och cykelväg Båthusvägen , urgrävning 

 Rehnbergsvägen, urgrävning 

 Kläppa byväg, nyanläggning 

 Gång- och cykelväg Ljusdal Järvsö, nyanläggning 

 Gång- och cykelväg Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%) 

 Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering 

 Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering 

 Gång- och cykelväg anslutning Hybov jvg bro, nyanläggning 

 Gång- och cykelväg Verkstadsskolevägen , nyanläggning (bidrag TRV 

 Färdigställa Signeulsparken 

 Översyn tillgänglighet lekparker 

 

Miljöenheten 

11 tillsvidareanställda uppdelade på 2 administrativa (miljöchef & 

administratör), 2,5 inom livsmedel, 5 inom miljöfarlig verksamhet/ 

hälsoskydd samt en kommunekolog. 

 

Total budget 2021 (exkl Naturvård): 7 596 000 kronor, varav 

rambudget: 2 825 000 kronor och avgiftsfinansierat: 4 771 000 kronor. 

Utgifterna är nästan enbart kopplade till personal (löner, kontor, material, 

utbildning osv). 

 

Utanför det som räknas som administrativa utgifter ligger endast kalkning av 

sjöar som i dagsläget upptar cirka 80 000 kronor per år av miljöenhetens 

rambudget. En kostnad som kontinuerligt ökat under de senaste åren. 

 

Miljöfarlig verksamhet 

158 verksamheter 

1275 timmar per år 

Hälsoskydd och Avfall 

76 verksamheter 

215 timmar per år 
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Livsmedel 

257 verksamheter 

952 timmar per år 

Mest planerad tillsyn 

Naturvård 

23 ärenden/projekt Mycket LONA-bidrag 

 

Förenkla helt enkelt  
Miljöenheten har kontakt med cirka 500 företag per år plus väldigt många 

privatpersoner (t ex 620 hushåll 2019 enskilda avlopp) så enhetens 

bemötande kan ha stor påverkan. 

 

Plan- och byggenheten 

13 stycken tillsvidareanställda samt en tillfällig resurs för arkivarbete 

Rekrytering av bygglovhandläggare pågår 

Rambudget 2021: 5 534 000 kronor, vara avgiftsfinansierat 2 585 000 kronor 

Bostadsanpassning rambudget: 4 442 000 kronor. 

 

Verksamhet 

Kart och mät 

Kartan 

Nybyggnadskarta 

Utsättning 

Adressättning 

Mätbil 

Drönare 

Mark 

Markreserv 

Tomter 

Namnsättning 

Plan 

Detaljplaner 

Områdesbestämmelser 

Remisser; vindkraft, 

ledningar mm 

Bygg 

Förhandsbesked 

Bygglov 

Anmälan 

Tillsyn 

Strandskydd 
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Räddningstjänsten 

6,5 heltidstjänster 

59 Brandmän i beredskap 

14 frivilliga ej anställda 

Budget 2021: drift 18 682 000 kronor och investeringsbudget 1 600 000 

kronor. 

Antal insatser 2020 

341 insatser under året (329 insatser 2019) 

31 tillsyner enligt LSO (33 tillsyner 2019) 

Tillstånd brandfarlig vara: 19 nya tillstånd (20 nya tillstånd 2019) 

 

Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (SFS 2020:882) 

Ändringarna innebär bland annat: 

 En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet 

och räddningstjänst 

 Samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska 

utvecklas 

 En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att 

upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten 

 Tillsynen och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas 

 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa 

förhållanden kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell 

nivå. 

 

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får 

dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven 

 Kommunal tillsyn (2021) 

 Handlingsprogram (1 januari 2022) 

 Ledningssystem (1 januari 2022) 

- Länsstyrelsen ska inte behöva ta över en räddningsinsats 

 

Räddningschef Peter Nystedt svarar också på en fråga från 2:e vice 

ordförande Sigurd Mattsson om hur det ser ut med räddningstjänsten i de 

västra delarna av kommunen: Samarbetsavtal finns med angränsande 

kommuner vilket innebär att räddningstjänsten i Orsa rycker ut vid olyckor 

söder om Västbacka, räddningstjänsten i Sveg rycker ut vid olyckor norr om 

Västbacka samt att räddningstjänsten i Färila rycker ut vid olyckor öster om 

Västbacka. Även räddningsvärnet i Los kan rycka ut, men räddningsvärn 

rycker bara ut när de är hemma. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 14 Dnr 00011/2021  

Årsuppföljning räddningstjänsten 2020 - information 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Peter Nystedt informerar om årsuppföljning 2020.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Årsuppföljning räddningstjänsten 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Belutsexpediering  

Akt 
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§ 15 Dnr 00185/2020  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
stannande och parkering på Bergsgatan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att parkera längs Bergsgatan antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Bergsgatan nyttjas i en mycket hög grad för gång- och cykeltrafik av de 

boende i främst Gärdeåsområdet. 

 

I dagsläget råder inget parkeringsförbud utmed Bergsgatan och oskyddade 

trafikanter tvingas nyttja vägbanan i sin färd mot skolor, förskolor etcetera. 

För att möjliggöra för de oskyddade trafikanterna att på ett säkrare sätt färdas 

utmed gatan föreslår förvaltningen att ett parkeringsförbud införs på 

Bergsgatan. 

 

Parkeringsförbudet föreslås gälla vardagar mellan 06.00-17.00. 

 

Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 

till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 januari 2021 

Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 16 Dnr 00186/2020  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
stannande och parkering på Ringvägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att parkera längs Ringvägen antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ringvägen nyttjas i en mycket hög grad för gång- och cykeltrafik av 

skolelever på sin väg mot Stenhamreskolan. 

 

I dagsläget råder parkeringsförbud utmed Ringvägen förutom sträckan 

mellan Långgatan och Lilla Vintergatan. Detta medför att oskyddade 

trafikanter tvingas nyttja vägbanan i sin färd mot Stenhamreskolan. 

 

För att möjliggöra för de oskyddade trafikanterna att på ett säkrare sätt färdas 

till Stenhamreskolan föreslår förvaltningen att ett parkeringsförbud införs på 

Ringvägen, mellan Långgatan och Lilla Vintergatan. 

 

Parkeringsförbudet föreslås gälla vardagar mellan 06.00-17.00. 

 

Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 

till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltnigens skrivelse 28 januari 2021 

Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 

Yrkanden 

Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 17 Dnr 00187/2020  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Tällegatan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering utmed Tällegatan 

antas.  

Sammanfattning av ärendet 

I dagsläget är parkering utmed Tällegatans östra sida mellan Hotellgatan och 

Ringvägen tillåten i 24 timmar. 

 

Detta skapar problem för väghållningsfordon, sophämtning samt för de 

boende utmed gatan. 

 

För att skapa rotation och möjliggöra väghållning mm så förslår 

förvaltningen att en tidsbegränsad möjlighet till parkering införs. 

 

Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 

till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 januari 2021 

Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 

Yrkanden 

Annelie Wallberg (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 18 Dnr 00019/2021  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet på Garvarvägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Garvarvägen som i nuläget har en hastighetsbegränsning till 40 km/h är 

starkt trafikerad av både gående  och cyklister från Borr- och 

Lillhagaområdet. Inom området finns dessutom en förskola. Gatan är trång 

och har en mängd utfarter och gående och cyklister ska samsas på gatan med 

fordonstrafik. För att minska risken för olyckor föreslår därför förvaltningen 

att hastigheten begränsas till 30 km/h. 

 

Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 

till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 

Förslag trafikföreskrift 29 januari 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 19 Dnr 00020/2021  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet på Gärdeåsvägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Gärdeåsvägen som i nuläget har en hastighetsbegränsning till 60 km/h är 

starkt trafikerad. På senare år har en GC-väg och 2 busshållplatser uppförts 

på Gärdeåsvägen. GC-vägen är utförd genom att skilja gatan från GC-vägen 

med reflexförsedda pollare. Detta innebär att oskyddade trafikanter är 

relativt oskyddade vilket motiverar en sänkning av hastigheten från 60 km/h 

till 40 km/h. 

 

Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 

till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 

Förslag trafikföreskrift 29 januari 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 20 Dnr 00003/2020  

Sammanställning av utdelade bidrag till vägbelysning 
2020 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 

vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som utbetalats för 2020 

presenteras för nämnden.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Fördelning vägbelysningsbidrag  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 21 Dnr 00059/2020  

Utvidgning av buffertzon för världsarvsgården 
Bommars i Letsbo - antagande 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Utökade områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 ”Världsarvsgård 

Bommars” antas.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 8 september 2020 beslutade samhällservicenämnden att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utvidga områdesbestämmelserna 

kring världsarvsgården Bommars i Letsbo. Förslaget grundar sig i Unescos 

krav på att buffertzonen kring världsarvet skall utvidgas för att säkerställa de 

kulturhistoriska värdena. Uppdraget finansieras av kommunstyrelse-

förvaltningen. 

 

Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 4 november 2020 till 

25 november 2020. Ett yttrande har kommit in med synpunkter. 

Planförslaget har reviderats med anledning av yttrandet. 

 

Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 22 december 2020 

till 5 januari 2021. Två yttranden har kommit in utan synpunkter, 

planförslaget bedöms därför kunna antas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2021 

Antagandehandlingar 27 januari 2021  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 22 Dnr 00007/2021  

Namnsättning av väg vid Top Resort 3 på Öjeberget i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Den lokalgata som går genom det nya området Top Resort 3 får namnet 

”Serpentinvägen”.   

Sammanfattning av ärendet 

Företaget Öjeberget Järvsö AB äger fastigheten Järvsö Kyrkby 8:60 som i 

område ”Top Resort 3” styckats av till 16 tomter som nås via en 

serpentinväg som slingrar sig upp genom området.  

 

På grund av utseendet på vägen och att den är ensam av sitt slag på orten 

föreslår vi att namnet på vägen blir ”Serpentinvägen”. Exploatören har 

tillfrågats och stöttar förslaget.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 januari 2021 

Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:52 och 23:3 

Mailkonversation 25 januari 2021 

Yrkanden 

Annelie Wallberg (S), Sigurd Mattsson (C): bifall till samhälls-

serviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 23 Dnr 00013/2021  SEKRETESS 
 BAB.2020.155 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 321 207 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till kommunen gällande bostadsanpassningsbidrag 

för utbyggnad av handikappanpassat badrum och sovrum. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag ska 

beviljas med 321 207 kronor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-

serviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 24 Dnr 00014/2021  SEKRETESS 
 BAB.2021.3 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 336 420 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan har inkommit till kommunen gällande bostadsanpassningsbidrag 

för utbyggnad av badrum och ljudisolering av sökandens sovrum. 

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 

med 336 420 kronor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-

serviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr 00016/2021  
BYGG.2020.389 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus 
och carport på Råggärde 2:35 i Tallåsen  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen

antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11.

3. Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

Handlingar som redovisas senast vid det tekniska samrådet: 

Kontrollplan 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
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27(44) 

Datum 

2021-02-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 26 Dnr 00015/2021  
BYGG.2020.416 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på 
Öje 9:87 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadens placering på

prickad mark, mark som ej får bebyggas, avvikelse medges.

2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen

antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC0925-11.

4. Avgiften för beslutet är 52 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 

Energibalansberäkning 

Konstruktionshandlingar 

Kontrollplan 

Reviderade ritningar enligt yttrande  
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33(44) 

Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 27 Dnr 00017/2021  
BYGG.2020.376 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Sanna 4:39 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen

antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12.

3. Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen. 

Handlingar som senast ska inlämnas till det tekniska samrådet: 

Kontrollplan 
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Sida 

36(44) 
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2021-02-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 28 Dnr 00018/2021  
BYGG.2020.418 

Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus 
och marklov för utemiljö/parkering på Stene 6:24 i 
Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen

antas Robert Lindbom med certifieringsnummer SC0254-13

3. Avgiften för beslutet är 32 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av

kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 

- Kontrollplan

- Energibalansberäkning
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2021-02-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 29 Dnr 00184/2019 

Information om inkomna överklaganden - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

2. Samhällsservicenämnden ska få information om överklagande ärenden

när avgörande har kommit från domstol.

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom redovisar plan- och byggenheten 

och miljöenheten inkomna överklaganden.  

Ordförande Kristoffer Hansson föreslår att nämnden istället för att få en 

redovisning av inkomna överklaganden ska få en redogörelse först när 

avgörandet har kommit från domstol.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Överklagade ärenden byggenheten     

Yrkanden 

Annelie Wallberg (S), Oscar Löfgren (V): bifall till ordförandens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämndens beredning 

Akt 
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§ 30 Dnr 00012/2021  

Lokal kulturstrategi/-plan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utforma en lokal 

kulturplan/kulturstrategi samt att en styrgrupp utses med tre ledamöter 

från samhällsservicenämnden samt medarbetare från 

samhällsserviceförvaltningen.  

 

2. Till styrgrupp utses Iréne Jonsson, Kristoffer Hansson och Oscar 

Löfgren. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett rikt kulturliv ger en levande kommun. Det fyller flera funktioner och 

bidrar på många sätt till samhällsutveckling. Kultur handlar om 

välbefinnande, motverkar psykisk ohälsa, stärker människors identitet, 

främjar sammanhållning och bidrar till attraktionskraft. 

 

Syftet är att med en utarbetad kulturplan eller kulturstrategi tydliggöra 

riktning och satsningar på både kort och lång tid. Kulturplanen ska ligga till 

grund för målarbeten inom kultur och visa på prioriterade områden som 

bland annat utgår från Ljusdals kommuns övergripande målarbete och 

vision, Agenda 2030, den regionala kulturplanen samt de nationella 

kulturpolitiska målen.    

 

Ordförande Kristoffer Hansson föreslår att han själv, Iréne Jonsson och 

Oscar Löfgren ska ingå in styrgruppen.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag samt till 

ordförandens förslag om styrgruppens sammansättning.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 31 Dnr 00096/2020  

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2020 - för 
kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten delar ut bidrag till kulturföreningar och fördelningen av 

bidrag presenteras på dagens sammanträde. Bidragen baseras på redovisade 

administrativa kostnader.        

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 32 Dnr 00021/2020  

Delegationsbeslut 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

Bygg: § 895-903 

Miljö: § 1080-1082   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Delegationslista 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutexpediering 

Akt 
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§ 33 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN: 1-19 

Bygg: § 1-83 

Miljö § 1-70             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 

Delegationslista 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdag 10 februari 2021 klockan 08:30-11:10 


Beslutande Ledamöter 


Kristoffer Hansson (MP), ordförande 


Annelie Wallberg (S), ersättare för Iréne Jonsson (S) 


Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 


Lasse Bergqvist (L), ersättare för Bertil Skoog (L) 


Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 


Oscar Löfgren (V), § 12-13 och § 29-33 


Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 


Mårten Züchner (V), ersättare för Oscar Löfgren (V), § 14-28 


 
 Ej tjänsgörande ersättare 


Mårten Züchner (V), § 12-13 och § 29-33 


 
Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 


Anders Berg, gata- och parkchef, § 13 och § 15-20 


Anna-Catrin Stolt, tf miljöchef, § 13 


Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 13 


Peter Nystedt, räddningschef, § 13-14 


Kerstin Johansson, planingenjör, § 21 


Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 23-24 


Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 25 


Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 26-28 


Elin Sundberg, kulturchef, § 30 


Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 


 
Utses att justera Jonny Mill 


Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2021-02-12 


 


Underskrifter 


 Sekreterare 


  
Paragrafer § 12-33 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 


   


 Kristoffer Hansson   


 Justerare 


   


 Jonny Mill   
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§ 12 Dnr 00030/2020  


Ekonomisk uppföljning - information 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar: 


 


Med tanke på att bokslutet för 2020 snart är klart och kommer att redovisas 


på nämndsammanträdet i mars blir det ingen månadsuppföljning för 


december. 


 


På nämnden i mars kommer även månadsuppföljning för januari att 


redovisas. 


 


Enligt förhandsinformationen om bokslutet visar samhällsservicenämnden 


ett positivt resultat för 2020 på en dryg 1 miljon kronor. 


 


Bostadsanpassningsbidraget hamnar på minus, men nämnden går plus på 


mycket annat som göra att resultatet ändå blir positivt.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 13 Dnr 00191/2020  


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkenheten 


Gata- och parkchef Anders Berg informerar : 


 


Enheten består av 11 tillsvidareanställda uppdelade på gata, park och 


administration. 


 


Totalbudgeten är 37 428 000 kronor, varav rambudget 23 408 000 och 


investeringsbudget 14 020 000 kronor. 


 


Verksamheten: 


 Verksamhetens medarbetare utgår alla från Vägmästaren på 


 Gärdeåsvägen 1. 


 Cirka 100 km gator och vägar 


 5 000 gatubelysningspunkter 


 Cirka 170 000 kvm gräsytor 


 Cirka 140 000 kvm slag- och ängsytor 


 13 parker 


 18 lekparker 


 Driver upp cirka 3 700 sommarblommor i kommunens växthus 


 Jour dygnet runt alla dagar telefon 0651-100 44 


 Parkeringstillstånd (rörelsehindrade och näringsidkare) 


 Bidrag, grävtillstånd, markupplåtelser, yttranden 


 Tillsyn enligt lagen om gaturenhållning och skyltning 


 Parkeringsövervakning 


 


Planerade projekt: 


 Gång- och cykelväg Torsvägen Godtemplarvägen, nyanläggning 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


7(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


 Gång- och cykelväg Torsvägen Godtemplarvägen (mot Hybovägen 


nyanläggning 


 Gång- och cykelväg Sjulhamregatan nyanläggning 


 Västa Bölevägen , urgrävning 


 Båthusvägen , urgrävning 


 Brännas, nyanläggning 


 Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering 


 Tullvägen, ny asfaltering 


 Gång- och cykelväg Båthusvägen , urgrävning 


 Rehnbergsvägen, urgrävning 


 Kläppa byväg, nyanläggning 


 Gång- och cykelväg Ljusdal Järvsö, nyanläggning 


 Gång- och cykelväg Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%) 


 Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering 


 Torgalsvägen stenplock och ny asfaltering 


 Gång- och cykelväg anslutning Hybov jvg bro, nyanläggning 


 Gång- och cykelväg Verkstadsskolevägen , nyanläggning (bidrag TRV 


 Färdigställa Signeulsparken 


 Översyn tillgänglighet lekparker 


 


Miljöenheten 


11 tillsvidareanställda uppdelade på 2 administrativa (miljöchef & 


administratör), 2,5 inom livsmedel, 5 inom miljöfarlig verksamhet/ 


hälsoskydd samt en kommunekolog. 


 


Total budget 2021 (exkl Naturvård): 7 596 000 kronor, varav 


rambudget: 2 825 000 kronor och avgiftsfinansierat: 4 771 000 kronor. 


Utgifterna är nästan enbart kopplade till personal (löner, kontor, material, 


utbildning osv). 


 


Utanför det som räknas som administrativa utgifter ligger endast kalkning av 


sjöar som i dagsläget upptar cirka 80 000 kronor per år av miljöenhetens 


rambudget. En kostnad som kontinuerligt ökat under de senaste åren. 


 


Miljöfarlig verksamhet 


158 verksamheter 


1275 timmar per år 


Hälsoskydd och Avfall 


76 verksamheter 


215 timmar per år 
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Livsmedel 


257 verksamheter 


952 timmar per år 


Mest planerad tillsyn 


Naturvård 


23 ärenden/projekt Mycket LONA-bidrag 


 


Förenkla helt enkelt  
Miljöenheten har kontakt med cirka 500 företag per år plus väldigt många 


privatpersoner (t ex 620 hushåll 2019 enskilda avlopp) så enhetens 


bemötande kan ha stor påverkan. 


 


Plan- och byggenheten 


13 stycken tillsvidareanställda samt en tillfällig resurs för arkivarbete 


Rekrytering av bygglovhandläggare pågår 


Rambudget 2021: 5 534 000 kronor, vara avgiftsfinansierat 2 585 000 kronor 


Bostadsanpassning rambudget: 4 442 000 kronor. 


 


Verksamhet 


Kart och mät 


Kartan 


Nybyggnadskarta 


Utsättning 


Adressättning 


Mätbil 


Drönare 


Mark 


Markreserv 


Tomter 


Namnsättning 


Plan 


Detaljplaner 


Områdesbestämmelser 


Remisser; vindkraft, 


ledningar mm 


Bygg 


Förhandsbesked 


Bygglov 


Anmälan 


Tillsyn 


Strandskydd 
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Räddningstjänsten 


6,5 heltidstjänster 


59 Brandmän i beredskap 


14 frivilliga ej anställda 


Budget 2021: drift 18 682 000 kronor och investeringsbudget 1 600 000 


kronor. 


Antal insatser 2020 


341 insatser under året (329 insatser 2019) 


31 tillsyner enligt LSO (33 tillsyner 2019) 


Tillstånd brandfarlig vara: 19 nya tillstånd (20 nya tillstånd 2019) 


 


Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (SFS 2020:882) 


Ändringarna innebär bland annat: 


 En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet 


och räddningstjänst 


 Samverkan och samordning mellan kommunernas räddningstjänster ska 


utvecklas 


 En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att 


upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten 


 Tillsynen och stödet till kommunernas arbete ska förstärkas 


 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska under vissa 


förhållanden kunna prioritera och fördela extra resurser på nationell 


nivå. 


 


Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2021. Kommunerna får 


dock till den 1 januari 2022 på sig för att uppfylla vissa av kraven 


 Kommunal tillsyn (2021) 


 Handlingsprogram (1 januari 2022) 


 Ledningssystem (1 januari 2022) 


- Länsstyrelsen ska inte behöva ta över en räddningsinsats 


 


Räddningschef Peter Nystedt svarar också på en fråga från 2:e vice 


ordförande Sigurd Mattsson om hur det ser ut med räddningstjänsten i de 


västra delarna av kommunen: Samarbetsavtal finns med angränsande 


kommuner vilket innebär att räddningstjänsten i Orsa rycker ut vid olyckor 


söder om Västbacka, räddningstjänsten i Sveg rycker ut vid olyckor norr om 


Västbacka samt att räddningstjänsten i Färila rycker ut vid olyckor öster om 


Västbacka. Även räddningsvärnet i Los kan rycka ut, men räddningsvärn 


rycker bara ut när de är hemma. 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 14 Dnr 00011/2021  


Årsuppföljning räddningstjänsten 2020 - information 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.    


Sammanfattning av ärendet 


Räddningschef Peter Nystedt informerar om årsuppföljning 2020.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Årsuppföljning räddningstjänsten 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Belutsexpediering  


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


12(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 15 Dnr 00185/2020  


Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
stannande och parkering på Bergsgatan 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att parkera längs Bergsgatan antas.    


Sammanfattning av ärendet 


Bergsgatan nyttjas i en mycket hög grad för gång- och cykeltrafik av de 


boende i främst Gärdeåsområdet. 


 


I dagsläget råder inget parkeringsförbud utmed Bergsgatan och oskyddade 


trafikanter tvingas nyttja vägbanan i sin färd mot skolor, förskolor etcetera. 


För att möjliggöra för de oskyddade trafikanterna att på ett säkrare sätt färdas 


utmed gatan föreslår förvaltningen att ett parkeringsförbud införs på 


Bergsgatan. 


 


Parkeringsförbudet föreslås gälla vardagar mellan 06.00-17.00. 


 


Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 


till föreslagen åtgärd. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 januari 2021 


Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 16 Dnr 00186/2020  


Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
stannande och parkering på Ringvägen 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud att parkera längs Ringvägen antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Ringvägen nyttjas i en mycket hög grad för gång- och cykeltrafik av 


skolelever på sin väg mot Stenhamreskolan. 


 


I dagsläget råder parkeringsförbud utmed Ringvägen förutom sträckan 


mellan Långgatan och Lilla Vintergatan. Detta medför att oskyddade 


trafikanter tvingas nyttja vägbanan i sin färd mot Stenhamreskolan. 


 


För att möjliggöra för de oskyddade trafikanterna att på ett säkrare sätt färdas 


till Stenhamreskolan föreslår förvaltningen att ett parkeringsförbud införs på 


Ringvägen, mellan Långgatan och Lilla Vintergatan. 


 


Parkeringsförbudet föreslås gälla vardagar mellan 06.00-17.00. 


 


Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 


till föreslagen åtgärd. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltnigens skrivelse 28 januari 2021 


Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


15(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 17 Dnr 00187/2020  


Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om 
parkering på Tällegatan 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Ny lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering utmed Tällegatan 


antas.  


Sammanfattning av ärendet 


I dagsläget är parkering utmed Tällegatans östra sida mellan Hotellgatan och 


Ringvägen tillåten i 24 timmar. 


 


Detta skapar problem för väghållningsfordon, sophämtning samt för de 


boende utmed gatan. 


 


För att skapa rotation och möjliggöra väghållning mm så förslår 


förvaltningen att en tidsbegränsad möjlighet till parkering införs. 


 


Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 


till föreslagen åtgärd. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 januari 2021 


Förslag trafikföreskrift 28 januari 2021 


Yrkanden 


Annelie Wallberg (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 18 Dnr 00019/2021  


Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet på Garvarvägen 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Garvarvägen som i nuläget har en hastighetsbegränsning till 40 km/h är 


starkt trafikerad av både gående  och cyklister från Borr- och 


Lillhagaområdet. Inom området finns dessutom en förskola. Gatan är trång 


och har en mängd utfarter och gående och cyklister ska samsas på gatan med 


fordonstrafik. För att minska risken för olyckor föreslår därför förvaltningen 


att hastigheten begränsas till 30 km/h. 


 


Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 


till föreslagen åtgärd. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 


Förslag trafikföreskrift 29 januari 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 19 Dnr 00020/2021  


Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta 
tillåtna hastighet på Gärdeåsvägen 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Gärdeåsvägen som i nuläget har en hastighetsbegränsning till 60 km/h är 


starkt trafikerad. På senare år har en GC-väg och 2 busshållplatser uppförts 


på Gärdeåsvägen. GC-vägen är utförd genom att skilja gatan från GC-vägen 


med reflexförsedda pollare. Detta innebär att oskyddade trafikanter är 


relativt oskyddade vilket motiverar en sänkning av hastigheten från 60 km/h 


till 40 km/h. 


 


Ärendet har skickats på remiss till Polisen som inte har några invändningar 


till föreslagen åtgärd. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 


Förslag trafikföreskrift 29 januari 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 20 Dnr 00003/2020  


Sammanställning av utdelade bidrag till vägbelysning 
2020 - för kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 


vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som utbetalats för 2020 


presenteras för nämnden.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Fördelning vägbelysningsbidrag  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 
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§ 21 Dnr 00059/2020  


Utvidgning av buffertzon för världsarvsgården 
Bommars i Letsbo - antagande 


Samhällsservicenämndens förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 


 


1. Utökade områdesbestämmelser för Letsbo 2:10 ”Världsarvsgård 


Bommars” antas.   


Sammanfattning av ärendet 


Den 8 september 2020 beslutade samhällservicenämnden att ge 


samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utvidga områdesbestämmelserna 


kring världsarvsgården Bommars i Letsbo. Förslaget grundar sig i Unescos 


krav på att buffertzonen kring världsarvet skall utvidgas för att säkerställa de 


kulturhistoriska värdena. Uppdraget finansieras av kommunstyrelse-


förvaltningen. 


 


Planförslaget har varit föremål för samråd under tiden 4 november 2020 till 


25 november 2020. Ett yttrande har kommit in med synpunkter. 


Planförslaget har reviderats med anledning av yttrandet. 


 


Planförslaget har varit föremål för granskning under tiden 22 december 2020 


till 5 januari 2021. Två yttranden har kommit in utan synpunkter, 


planförslaget bedöms därför kunna antas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2021 


Antagandehandlingar 27 januari 2021  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


20(44) 


Datum 
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§ 22 Dnr 00007/2021  


Namnsättning av väg vid Top Resort 3 på Öjeberget i 
Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Den lokalgata som går genom det nya området Top Resort 3 får namnet 


”Serpentinvägen”.   


Sammanfattning av ärendet 


Företaget Öjeberget Järvsö AB äger fastigheten Järvsö Kyrkby 8:60 som i 


område ”Top Resort 3” styckats av till 16 tomter som nås via en 


serpentinväg som slingrar sig upp genom området.  


 


På grund av utseendet på vägen och att den är ensam av sitt slag på orten 


föreslår vi att namnet på vägen blir ”Serpentinvägen”. Exploatören har 


tillfrågats och stöttar förslaget.        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 januari 2021 


Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:52 och 23:3 


Mailkonversation 25 januari 2021 


Yrkanden 


Annelie Wallberg (S), Sigurd Mattsson (C): bifall till samhälls-


serviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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§ 23 Dnr 00013/2021  SEKRETESS 
 BAB.2020.155 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 321 207 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan har inkommit till kommunen gällande bostadsanpassningsbidrag 


för utbyggnad av handikappanpassat badrum och sovrum. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag ska 


beviljas med 321 207 kronor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-


serviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 
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PROTOKOLL 


Sida 
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§ 24 Dnr 00014/2021  SEKRETESS 
 BAB.2021.3 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag  


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 336 420 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan har inkommit till kommunen gällande bostadsanpassningsbidrag 


för utbyggnad av badrum och ljudisolering av sökandens sovrum. 


 


Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 


med 336 420 kronor.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhälls-


serviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  
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Sida 
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§ 25 Dnr 00016/2021  
 BYGG.2020.389 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus 
och carport på Råggärde 2:35 i Tallåsen  


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  


 


2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11. 


 


3. Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


 


Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 


 


Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 


9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  


 


Handlingar som redovisas senast vid det tekniska samrådet: 


Kontrollplan 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport 


på Råggärde 2:35 i Tallåsen. 


 


Förutsättningar 


Planförutsättningar 


För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållenbebyggelse) 


Inom fastighetens lokalisering finns inga riksintressen utpekade. 
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Yttranden 


Ansökan har skickats som underrättelse till Råggärde 2:13, Råggärde 2:14, 


Råggärde 2:15, Råggärde 2:21, Råggärde 2:22, Råggärde 2:25, Råggärde 


2:38 samt Råggärde 2:9.  


 


Där Råggärde 2:13, Råggärde 2:14, Råggärde 2:15, Råggärde 2:25, 


Råggärde 2:38, Råggärde 2:9 har inkommit utan synpunkter på åtgärden. 


Råggärde 2:22 har inte svarat på ställd underrättelse men har med 


granneintyg medgivit byggnation, detta finns diariefört som handlingar som 


ingår i beslutet.  


 


Råggärde 2:21 samt 2:9 har valt att inte inkomma med svar på ställd 


underrättelse. 


 


Ljusdal Energi har informerats samt remitterats i ärendet inför kommande 


fiberanslutning, sophantering samt el och VA. 


 


Motivering till beslut 


Den sökta åtgärden bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 


Fastigheten har tidigare varit etablerad med bebyggelse som totalförstörts av 


en brand cirka 2008. Till en del av den tilltänkta etableringen avses befintlig 


grund användas. Hänsyn har tagits till siktlinjer och dess påverkan på 


omkringliggande bebyggelse, bedömningen görs att inga siktlinjer avsevärt 


påverkas då landskapet lutar kraftigt på platsen där den tilltänkta 


etableringen placeras. 


 


Byggnadens volym bedöms smälta väl in i övrig bebyggelsevolym i 


området, samt följa en bebyggelselinje som genom landskapet känns naturlig 


och väl anpassad för etablering. 


 


Vid platsbesök av bygglovhandläggare 20 januari 2021 noteras att 


kringliggande bebyggelsetradition är väl uppblandad och består av 


jordbruksfastigheter, modernare bebyggelse där material av trä använts 


exteriört. Bedömningen görs att den tilltänkta etableringen inte avviker i 


negativ bemärkelse sett till övrig bebyggelse i området ikring fastigheten. 


Färgsättningen på den tilltänka etableringen avviker inte från övrig 


bebyggelse och dess färgsättning som är väl uppblandad i kulörer och val av 


färgtyp. 


 


Ärendet anses uppfylla kraven på utformning och lämplighet för avsett 


ändamål, ovanstående resonemang sammantaget leder nämnden fram till att 


bygglov för åtgärden ska beviljas. 
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Upplysningar 


Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 


 


Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 


bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  


 


Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 


förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 


beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 


 


Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 


beslutet om bygglov upphör att gälla. 


 


Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 


beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  


 


Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 


som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 


 


Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 


handläggaren för att boka detta. 


 


I detta ärende krävs lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 


lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 23 november 2020 


Ritningar diarieförd 14 december 2020 


Nybyggnadskarta med situationsplan diarieförd 15 december 2020 


Teknisk beskrivning diarieförd 23 november 2020 


Kontrollansvarig diarieförd 23 november 2020 


Yttrande från Råggärde 2:14 diariefört 21 december 2020 


Yttrande från Råggärde 2:38 diariefört 21 december 2020 


Yttrande från Råggärde 2:25 diariefört 22 december 2020 


Yttrande från Råggärde 2:13 diariefört 30 december 2020 


Yttranden från Råggärde 2:15 diarieförda 7 januari 2021 samt 11 januari 2021 


Granneintyg från Råggärde 2:22 diariefört 23 november 2020 


Granneintyg från Råggärde 2:15 diariefört 23 november 2020 


Anmälan eldstad diarieförd 22 januari 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


KA, Simon Clemin (beslut och handlingar som ingår i beslutet via epost) 


Jo Sotning  


Underrättelse om beslutet per informationsbrev och situationsplan 


Sakägare, "rågranne"  


Råggärde 2:13 


Råggärde 2:14 


Råggärde 2:15 


Råggärde 2:21 


Råggärde 2:22 


Råggärde 2:25 


Råggärde 2:38 


Råggärde 2:9   


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 


 


Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 26 Dnr 00015/2021  
 BYGG.2020.416 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på 
Öje 9:87 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadens placering på 


prickad mark, mark som ej får bebyggas, avvikelse medges. 


 


2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen 


 


3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC0925-11. 


 


4. Avgiften för beslutet är 52 750 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


 


Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 


 


Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 


9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  


 


Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 


Energibalansberäkning 


Konstruktionshandlingar 


Kontrollplan 


Reviderade ritningar enligt yttrande  


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av affärshus på Öje 9:87 


i Järvsö. 


 


Sökande: Öje Fastighets AB, Turistvägen 45, 827 50 Järvsö. 


 


Ärendet avser återuppbyggnad av affärshus på Öje 9:87 på grund av 


totalskada efter brand under hösten 2020. Den nybyggnaden upptar en större 


yta på fastigheten och har ett entresolplan där personalutrymmen placeras. 
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Kundparkeringen i området utökas genom att flytta personalparkeringen till 


fastigheten Öje 9:12. Anläggandet av personalparkering kommer att hanteras 


i ett separat lov för den fastigheten så de delarna angivna på medföljande 


situationsplan utgår.  


 


Förutsättningar 


Planförutsättningar 


Fastigheten omfattas av detaljplan 341 "Öje 9:87, 10:26, 10:35 med fl". 


Bestämmelserna innebär bland annat att området är avsett för handel. 


 


Yttranden 


Underrättelse har skickats till Öje 10:18, Öje 10:24, Öje 10:26, Öje 24:1, Öje 


9:53, Öje 9:81 och Öje 9:84 samt som remiss till Trafikverket. Inkomna 


synpunkter har kommunicerats med sökande. 


 


Yttrande från Öje 9:84, 5 oktober 2021: 


"Efter samtal med Lannås Konsult har det bestämts att taket på lastkajen ska 


ändras och ha samma höjd som övriga butikstaket. 


Ventilationen som sitter på överbyggnaden vill vi ha bort från nuvarande 


läge. Dels för ljudet från fläkten, för matoset och för att den tar bort en 


väsentlig del av vår utsikt som ändå blir kraftigt försämrad av den andra 


våningen. 


Vi förutsätter att lastbilstrafiken framåt ska köra in från norr och inte som 


tidigare då de körde ut och blockerade trafiken på 83;an innan de kunde 


backa in. Vidare att motorerna ska vara avstängda vid lossning." 


 


Yttrande från Öje 9:84, 25 januari 2021: 


"Som vi ser det på ritningen finns ingen vägg på lastkajen mot norr och den 


måste finnas för att skydda oss mot ljudet som blir när lastbilarna lossas. 


Utrymmet ska också vara ljudisolerat för att ta bort så mycket ljud det går." 


 


Bemötande från sökande via telefonsamtal med bygglovhandläggare Per-


Anders Stolt 25 januari 2021: 


I kontakt med sökande och dess ombud meddelas inkommet yttrande från 


Öje 9:84 avseende uppförande av vägg vid lastkaj. Sökanden anger i 


telefonsamtalet att synpunkterna i yttranden ska tillmötesgås och en vägg ska 


uppföras för att minska störande ljud vid lossning. Det är inte angivet på de 


fasadritningar som medföljer bygglovsansökan. Detta kommer att justeras 


till tekniskt samråd och innan startbesked ges.  
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Yttrande från Öje 9:53: 


”Jag har inga synpunkter avseende själva huvudbyggnaden av affärshuset 


enligt de ritningar som jag delgivits tidigare och som är daterade 18 


december 2020.  


Jag har ställt mig frågande till om den personalparkering som är ritad 


nedanför min tomt inte bör handläggas som ett eget ärende då det bland 


annat avser schaktning av stora jordmassor? 


Jag har egentligen inga synpunkter på personalparkeringen under 


förutsättning att denna markyta inte används till annat än personalparkering, 


vilket jag har pratat med sökanden om.  


Det som oroar mig är att denna parkeringsyta helt plötsligt används till 


annat. Främst av att de tunga varutransporterna som kommer flera gånger 


dagligen ska ha den som en inkörszon för att backa in mot lastintaget.  


Dessutom önskar jag att parkeringsplatserna inte byggs precis på tomtgräns, 


utan helst några meter ifrån tomtgränsen.  


Jag reserverar mig för att i efterhand inkomma med synpunkter och krav på 


åtgärder för att reducera buller från kylmedelkylaren på taket om inte 


bullernivån är acceptabel.” 


 


Bemötande från sökanden avseende yttrande från Öje 9:53: 


"Parkeringsplatserna anläggs cirka 2 meter från gräns. 


Varutransportbilar kan inte använda fastigheten 9:12 för inbackning mot 


Lastkajer." Vidare har sökanden via ombud meddelat att bygglov för 


personalparkering på Öje 9:12 kommer att sökas separat och hanteras 


separat. 


 


Yttrande från Trafikverket: 


"- Vi har inga invändningar mot att byggnad återuppförs enligt detaljplan 


eller i övrigt flyttas norrut eller vinklas upp för att frigöra ytterligare mark 


för transportbehov. 


- Logistikområdet med backrörelser kan med fördel tydligare avskiljas mot 


publika utrymmen för att skapa högre trafiksäkerhet. 


- Vi motsätter oss en ytterligare utökning av köryta då grönområdet är en 


viktig avgränsning mellan logistikområde och GC-väg för oskyddade 


trafikanter. Området behövs ur driftsynpunkt samt som barriär mot gång- 


och cykelväg." 


 


Bemötande från sökanden avseende yttrande från Trafikverket: 


"Den utökade körytan behövs för att möjliggöra backningsrörelse mot kaj för 


bil med släp, utan att behöva nyttja riksväg, vilket tidigare ofta skett." 
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Motivering till beslut 


Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen samt anses 


uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet för avsett 


ändamål. 


 


Åtgärden har en stor omgivningspåverkan men då etableringen inte är ny för 


platsen utan avser återuppförande efter totalskada bedömer nämnden att den 


nya byggnadens omgivningspåverkan ej kommer att påverka kringliggande 


bebyggelse ytterligare än tidigare etablering.  


De synpunkter som har inkommit från kringliggande fastighetsägare har 


tagits i beaktande av sökanden och byggnadsverket har utformats efter deras 


önskemål så långt det är möjligt.  


Det entresolplan som avses uppföras på byggnaden bedöms inte räknas som 


en egen våning varför detta inte avviker från gällande detaljplan. 


 


Trafiksituationen på platsen vid lossning av varor har varit problematisk 


varvid sökanden nu har angivit ett utökat körområde för att skapa minsta 


möjliga påverkan för riksvägen och dess trafikanter. Med denna justering ska 


det nu vara möjligt för lastbilar att lossa på platsen utan att stoppa trafiken på 


riksvägen vilket kunde störa trafikflödet samt skapa en förhöjd olycksrisk. 


 


Åtgärden avviker från gällande detaljplan avseende byggnadens placering på 


prickad mark, mark som inte får bebyggas, dock är återuppförandet av 


affärslokalen förenligt med gällande detaljplans syfte att möjliggöra 


dagligvaruhandel på platsen. Något som nämnden bedömer vara ett 


angeläget gemensamt behov och av allmänt intresse varför bygglov ska 


beviljas enligt 9 kap 31 c § plan- och bygglagen.  


 


Upplysningar 


Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till 


miljöenheten. 


 


Ändring av tillfartsvägar bedöms kräva tillstånd av eller anmälan till eller 


registrering till Trafikverket. 


 


Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 


bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen. 


 


Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 


förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 


beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
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Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 


beslutet om bygglov upphör att gälla. 


Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 


beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  


 


Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 


som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 


 


Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 


handläggaren för att boka detta. 


 


I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 


debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 17 december 2020 


Situationsplaner ersättningsbyggnad diarieförda 17 december 2020 och 22 


januari 2021 


Situationsplan riven byggnad diarieförd 17 december 2020 


Ritningar diarieförda 22 januari 2021 


Utvändig färgsättning diarieförd 22 januari 2021 


Foton på tänkta collectskåp diarieförda 25 januari 2021 


Teknisk beskrivning med materialspecifikation diarieförd 17 december 2020 


Kontrollansvarig diarieförd 26 januari 2021 


Brandskyddsbeskrivning diarieförd 22 januari 2021 


Yttrande från Öje 10:18 diariefört 30 december 2020 


Yttrande från Öje 10:18 diariefört 30 december 2020 


Yttrande från Öje 10:26 diariefört 30 december 2020 


Yttrande från Öje 10:24 diariefört 4 januari 2021 


Yttrande från Öje 9:81 diariefört 5 januari 2021 


Yttrande från Öje 9:81 diariefört 5 januari 2021 


Yttrande från Öje 9:84 diariefört 5 januari 2021 


Yttrande från Öje 9:53 diariefört 12 januari 2021 


Yttrande från Trafikverket diariefört 12 januari 2021 


Bemötande av yttrande för sökande diariefört 18 januari 2021 


Yttrande från Öje 9:84 diariefört 25 januari 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M), Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsservice-


förvaltningens förslag.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


32(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering  


Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


KA, Simon Clemin (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via e-post 


Öje 9:84 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek. 


Öje 9:53 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek. 


Remissinstanser 


Trafikverket (kopia på beslutet) 


Underrättelse om beslutet per informationsbrev och situationsplan 


Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 


Öje 10:18  


Öje 10:24  


Öje 10:26  


Öje 24:1  


Öje 9:81 


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 


 


Hur man överklagar, se bilaga. 


 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


33(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 27 Dnr 00017/2021  
 BYGG.2020.376 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Sanna 4:39 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  


 


2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12.  


 


3. Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


 


Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 


 


Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 


9 kap. 42 a § plan- och bygglagen. 


  


Handlingar som senast ska inlämnas till det tekniska samrådet: 


Kontrollplan 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Sanna 


4:39 i Järvsö . 


 


De befintliga fritidshusen på fastigheten behålls på plats och en mindre 


komplementbyggnad flyttas till fastighetens norra sida.  


 


Förutsättningar 


Planförutsättningar 


Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-


bestämmelser.  


 


Fastigheten omfattas av strandskydd. Dispens för åtgärden beviljades 8 


december 2020.  


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


34(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Yttranden 


Ansökan har skickats som underrättelse till Förnebo 5:19, Sanna 4:20 och 


Sanna 4:43. Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit. 


 


Motivering till beslut 


Fastigheten är redan idag bebyggd med fyra stycken byggnader i varierande 


storlek. tomten är cirka 4 000 kvm och byggnaderna är placerade på den övre 


halvan av fastigheten sett från vattnet. Då platsen redan är väl etablerad med 


flertalet byggnader bedömer nämnden att den sökta åtgärden inte kommer att 


påverka landskapsbilden på ett betydande vis.  


 


Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen samt uppfylla 


kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet för avsett ändamål 


varför bygglov ska beviljas.  


 


Upplysningar 


Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 


 


Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 


bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  


 


Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 


förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 


beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 


 


Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 


beslutet om bygglov upphör att gälla. 


 


Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 


beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  


 


Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 


som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 


 


Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 


handläggaren för att boka detta. 


 


I detta ärende krävs lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 


lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


35(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 13 november 2020 


Ritningar diarieförda 13 november 2020 


Situationsplan diarieförd 8 december 2020 


Teknisk beskrivning diarieförd 13 november 2020 


Kontrollansvarig diarieförd 13 november 2020 


Yttrande från Sanna 4:20 diariefört 8 januari 2021 


Yttrande från Sanna 4:43 diariefört 19 januari 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-


förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 


 


 


Beslutsexpediering  


Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


KA, Jan Frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via e-post 


Underrättelse om beslutet per informationsbrev och situationsplan 


Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 


Förnebo 5:19 


Sanna 4:20 


Sanna 4:43 


 


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 


 


Hur man överklagar, se bilaga.  


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


36(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 28 Dnr 00018/2021  
 BYGG.2020.418 


Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus 
och marklov för utemiljö/parkering på Stene 6:24 i 
Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  


 


2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Robert Lindbom med certifieringsnummer SC0254-13 


 


3. Avgiften för beslutet är 32 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


 


Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 


 


Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 


9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  


 


Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 


- Kontrollplan 


- Energibalansberäkning 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus och 


marklov för utemiljö/parkering på Stene 6:24 i Järvsö och innebär en 


ombyggnad av huvudbyggnaden till flerbostadshus med 37 lägenheter och 


förändring av utemiljö med parkeringsplatser. Balkonger och takkupor 


tillförs på fasaden.  


 


Förutsättningar 


Planförutsättningar 


Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-


bestämmelser.  


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


37(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Kulturmiljö 


Byggnaden har inget är utpekat kulturhistoriska värde.  


 


Yttranden 


Ansökan har skickats som underrättelse till Stene 9:1, Stene 3:19 och Ön 1:1 


Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  


 


Motivering till beslut 


Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen och uppfylla 


kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet för avsett ändamål. 


Tillskapandet av 37 lägenheter i byggnaden bedöms vara väl planerat med 


goda parkeringsmöjligheter och kringliggande fastigheter bedöms inte 


påverkas på ett betydande vis av åtgärden. 


Platsen som sådan har sedan tidigare varit etablerad genom den befintliga 


bebyggelsen på fastigheten, och den tilltänkta åtgärden är att ses som en 


vidareutveckling av befintlig byggnad. Denna utveckling är omfattande 


invändigt, medans den utvändiga etableringen är att ses som ringa och berör 


främst utemiljö, samt tillbyggnad av balkonger och takkupor. 


Dessa exteriöra åtgärder bedöms inte ha negativ påverkan på hur byggnaden 


upplevs. Karaktären av byggnaden ändras genom etableringen av flera 


balkonger, dessa följer dock byggnadens tidigare uttryck då balkonger redan 


finns på byggnaden. 


 


Åtgärden bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen eller 


påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse varför bygglov ska 


beviljas. 


 


Upplysningar 


Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 


 


Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 


bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  


 


Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 


förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 


beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 


 


Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 


beslutet om bygglov upphör att gälla. 


 


Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 


beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


38(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 


som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 


 


Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 


handläggaren för att boka detta. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 18 december 2020 


A-ritningar diarieförda 18 december 2020, 12 januari 2021 och 20 januari 


2021 


K-ritningar diarieförda 18 december 2020 


Kontrollansvarig diarieförd 18 december 2020 


Brandskyddsbeskrivning diarieförd 12 januari 2021 


Yttrande från Stene 9:1 diariefört 30 december 2020 


Yttrande från Stene 3:19 diariefört 11 januari 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering  


Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


KA, Robert Lindblom (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 


Underrättelse om beslutet per informationsbrev och situationsplan 


Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 


Stene 9:1 


Stene 3:19 


Ön 1:1 


 


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 


 


 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


39(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 29 Dnr 00184/2019  


Information om inkomna överklaganden - för kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.   


          


2. Samhällsservicenämnden ska få information om överklagande ärenden 


när avgörande har kommit från domstol.  


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom redovisar plan- och byggenheten 


och miljöenheten inkomna överklaganden.             


 


Ordförande Kristoffer Hansson föreslår att nämnden istället för att få en 


redovisning av inkomna överklaganden ska få en redogörelse först när 


avgörandet har kommit från domstol.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Överklagade ärenden byggenheten      


 


Yrkanden 


 


Annelie Wallberg (S), Oscar Löfgren (V): bifall till ordförandens förslag. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsservicenämndens beredning 


Akt 


 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


40(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 30 Dnr 00012/2021  


Lokal kulturstrategi/-plan 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utforma en lokal 


kulturplan/kulturstrategi samt att en styrgrupp utses med tre ledamöter 


från samhällsservicenämnden samt medarbetare från 


samhällsserviceförvaltningen.  


 


2. Till styrgrupp utses Iréne Jonsson, Kristoffer Hansson och Oscar 


Löfgren. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett rikt kulturliv ger en levande kommun. Det fyller flera funktioner och 


bidrar på många sätt till samhällsutveckling. Kultur handlar om 


välbefinnande, motverkar psykisk ohälsa, stärker människors identitet, 


främjar sammanhållning och bidrar till attraktionskraft. 


 


Syftet är att med en utarbetad kulturplan eller kulturstrategi tydliggöra 


riktning och satsningar på både kort och lång tid. Kulturplanen ska ligga till 


grund för målarbeten inom kultur och visa på prioriterade områden som 


bland annat utgår från Ljusdals kommuns övergripande målarbete och 


vision, Agenda 2030, den regionala kulturplanen samt de nationella 


kulturpolitiska målen.    


 


Ordförande Kristoffer Hansson föreslår att han själv, Iréne Jonsson och 


Oscar Löfgren ska ingå in styrgruppen.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 januari 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag samt till 


ordförandens förslag om styrgruppens sammansättning.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


41(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 


att nämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Samhällsserviceförvaltningen 


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


42(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 31 Dnr 00096/2020  


Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2020 - för 
kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Informationen noteras till protokollet.    


Sammanfattning av ärendet 


Kulturenheten delar ut bidrag till kulturföreningar och fördelningen av 


bidrag presenteras på dagens sammanträde. Bidragen baseras på redovisade 


administrativa kostnader.        


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


43(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 32 Dnr 00021/2020  


Delegationsbeslut 2020 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 


 


Bygg: § 895-903 


Miljö: § 1080-1082   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Delegationslista 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutexpediering 


Akt 


 


 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 


Sida 


44(44) 


Datum 


2021-02-10 


 


 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 33 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 


 


1. Delgivningen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 


 


SSN: 1-19 


Bygg: § 1-83 


Miljö § 1-70             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2021 


Delegationslista 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 


noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  


 


 


Beslutsexpediering 


Akt 


 


 







