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§ 154 Dnr 00023/2019  

Bibliotekschefen presenterar sig 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bibliotekschef Lisa Ångman presenterar sig. Hon började arbeta som 

bibliotekschef i Ljusdals kommun 1 juni 2019. 

 

Lisa Ångman kommer närmast från Uppsala där hon arbetade som 

biblioteksutvecklare samt regionbibliotekschef. 

 

Biblioteken i Ljusdals kommun är: 

 Huvudbiblioteket Ljusdal 

 Järvsö skol- och folkbibliotek 

 Färila skol- och folkbibliotek 

 Los skol- och folkbibliotek 

 Ramsjö 

 Bokbussen 

 

Rena skolbibliotek finns på Stenhamreskolan, Gärdeåsskolan och på 

Slottegymnasiet. 

  

Det är Bibliotekslagen som styr verksamheten, men även Skollagen som 

föreskriver att det måste finnas ett skolbibliotek på varje skola. 

 

I Bibliotekslagen står att prioriterade grupper som biblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt är personer med funktionsnedsättning, de 

nationella minoriteterna, personer som har annat modersmål än svenska samt 

barn och ungdomar genom att erbjuda litteratur till dessa grupper utifrån 

deras behov. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och allmänheten 

ska avgiftsfritt kunna låna litteratur. 

 

HelGe-samarbetet där länets samtliga kommuner ingår är mycket positivt. 
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Statliga satsningar: 

Kulturrådet: 

Stärkta bibliotek - 225 miljoner kronor i sökbara medel. 

Programverksamhet riktad mot vuxna. Ett antal författarbesök har anordnats 

och flera kommer. 

 

Kungliga biblioteket: 

Stärka invånarnas digitala kompetens - 225 miljoner kronor i sökbara medel 

för att stärka personalens digitala kompetens för att dessa i sin tur ska kunna 

hjälpa invånarna. 

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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§ 155 Dnr 00291/2019  

Planbesked för del av fastigheten XXXXXXXX i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Positivt planbesked lämnas gällande planläggning av del av XXXXX 

XXX i Järvsö, med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen. 

 

2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8 § plan- och 

bygglagen.    

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked inkom 16 juli 2019 från en fastighetsägare med 

avsikt att detaljplanelägga del av fastigheten XXXXXX för bostadsändamål i 

1-2 plan.  

 

Fastigheten ligger cirka en kilometer nordväst om Järvsö tätort. Området 

runt det tänkta planområdet är i tre väderstreck ianspråktaget för 

bostadsbebyggelse och kommunalt vatten och avlopp finns framdraget till 

fastigheterna närmast det aktuella området.  

 

Fastigheten är idag obebyggd på det tänkta planområdet, och har en total 

area om cirka 4,5 hektar. Området är via lokalgator och cykelväg förbundet 

med centrala Järvsö med kommunal service och transportförbindelser.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 november 2019 

Planskiss från möte 24 oktober 2019 

Ansökan och kartbilaga 16 juli 2019 

Yrkanden 

Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Samhällsservicenämnden 

Akt 
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§ 156 Dnr 00336/2019  

Planbesked för fastigheten Stene 6:24 "Kulthammar 
by"  i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Negativt planbesked lämnas gällande planläggning för Stene 6:24 med 

stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen. 

 

2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8 § plan- och 

bygglagen.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 

överklagas. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt 

ställningstagande från kommunens  sida. 

 

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, 

ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja 

ett sådant planarbete. 

 

Bakgrund 

En ansökan om planbesked/planläggning inkom 11 oktober 2019. Området 

på fastigheten är idag delvis exploaterat och en ansökan har tidigare 

inkommit (2011) som  i stora drag är oförändrad förutom att den nya begäran 

om planbesked innefattar 22 parhus istället för 20. Begäran avser att stycka 

av bostadsfastigheter  och exploatören önskar att ansluta till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet 

 

Det tidigare planarbetet som överensstämmer med inkommen begäran 

arbetades fram till en samrådshandling som efter samrådet pausades. Ett 

beslut togs senare om att avsluta ärendet och därmed arkiverades tidigare 

material. Detta planbesked har tagit ställning till modern lagstiftning men 

även jämfört med tidigare material för att göra en så tydlig bedömning som 

möjligt. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 november 2019 

Sammanställning av tidigare samrådsyttranden, maj 2015 

Ansökan om planbesked 11 oktober 2019 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

 

Sune Frost (MP): ärendet återremitteras.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkande emot varandra och finner att nämnden 

beslutar enligt Oscar Löfgrens yrkande.  

 

Reservation 

 

Sune Frost (MP) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 157 Dnr 00350/2019  

Nätkoncession för luftledning från Midskog via Kättbo 
till Borgvik, i bland andra Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Remissvaret gällande "Nätkoncession för luftledning från Midskog via 

Kättbo till Borgvik" enligt 8 § elförordningen (2013:208) godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen  (Ei) om 

tillstånd att fortsätta använda en befintlig kraftledning (nätkoncession för 

linje). Den ska drivas med 400 kV (nominell spänning) och konstrueras för 

420 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om ledningen ska få 

fortsatt tillstånd. 

 

Ljusdals kommun är obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen 

(2013:208). Energimarknadsinspektionen behöver därför ett svar för att 

kunna fatta ett beslut. 

 

De aspekter som förvaltningen har undersökt närmare är; Om ledningen är 

förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser. Om 

ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. 

Om förvaltningen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 

tillräckliga samt annan information som förvaltningen anser är av betydelse 

för vår prövning. 

 

Samhällsserviceförvaltningen har tagit del av det material som finns för 

ärendet samt efter begäran fått tillgång till ledningens dragning digitalt 

(.shp). Vi kan konstatera att tillståndet gäller en redan befintlig ledningsgata 

och enligt dokumentationen så är det inte aktuellt att ta ytterligare mark i 

anspråk  Nätkoncessionen gäller den västra delen av kommunen och sträcker 

sig från Härjedalen/Ånge ned mot Orsa. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 november 2019 

Begäran från Energimarknadsinspektionen om yttrande 8 november 2019 

Bilaga till remiss 8 november 2019 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Energimarknadsinspektionen 

Samhällsserviceförvaltningen  

Akt 
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§ 158 Dnr 00351/2019  
 BYGG.2019.146 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd 
samt rivningslov för befintlig byggnad på XXXXXXX i 
Färila  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Sökt bygglov avslås med stöd av 2 kap 6 § tredje stycket plan- och 

bygglagen. 

 

2. Sökt rivningslov avslås med stöd av 9 kap 34 § p. 2 plan- och 

bygglagen. 

 

Avgiften för beslutet är 3 147 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 
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§ 159 Dnr 00351/2019 
BYGG.2019.146  

Möjlighet till frivillig rättelse/åtgärd på XXXXXXX 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  
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§ 160 Dnr 00357/2019  
 BYGG.2019.343 

Ansökan om bygglov för ändrad användning av 
gårdsbyggnad på XXXXXXXX i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende att §5, "i gårdsbyggnad får 

bostad ej inredas". 

 

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

 

3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 

och bygglagen. 

 

4. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 § plan- och bygglagen antas 

Simon Clemin med certifieringsnummer SC0925-11. 

 

5. Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta ärende. 

 

6. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att 

kontrollplanen fastställs. 

 

7. Åtgärden får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 

enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

 

8. Följande handlingar ska lämnas in till plan och bygg som underlag för 

slutbesked: 

Vid begäran från byggherren om slutbesked ska fastställd kontrollplan 

för projektet bifogas. Kontrollplanen skall vara signerad av den 

kontrollansvarige och visa att den har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov. Om kontrollplanen inte följts 

eller inte är signerad i någon punkt ska en förklaring om detta 

förhållande bifogas begäran.  

 

9. Åtgärden får ej tas i bruk innan slutbesked har beviljats. 

 

Avgiften för beslutet är 1 340 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  
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§ 161 Dnr 00358/2019  
 BYGG.2019.381 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus på XXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 

tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Villkor  

 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 

§ plan- och bygglagen.  

 

 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 

39 § plan- och bygglagen.  

 

 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 

landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 

samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 

 

 Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 

separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 

miljöenhet.  

 

 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 

kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 

 

 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 

förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 

 

 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 

ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 

redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 
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§ 162 Dnr 00352/2019  
 BYGG.2019.311 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus på XXXXXXX i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 

tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  

 

Villkor  

 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap.  

39 § plan- och bygglagen.  

 

 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 

39 § plan- och bygglagen.  

 

 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 

landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 

samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 

 

 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 

förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 

 

 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 

ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 

redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 

 

 Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

 Närhet till vattentäkt kan innebära att bergvärme inte kan anläggas. 

Detta prövas separat av miljöenheten.  
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§ 163 Dnr 00353/2019  
 STRAND.2019.31 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
bostadshus (ersättningsbyggnad) på XXXXXXXXX i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas för 

nybyggnad av bostadshus (ersättningsbyggnad) på XXXXXXX i Järvsö.  

 

2. Föreläggande om att plocka ner skylt på platsen som förbjuder tillträde.  

 

Avgiften för beslutet är 2 325 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 
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§ 164 Dnr 00354/2019  
 STRAND.2019.28 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus på XXXXXXXX i Enskogen  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas för 

strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus på XXXXXX i 

Enskogen. 

 

Avgiften för beslutet är 2 325 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

20(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 165 Dnr 00355/2019  
 BYGG.2019.224 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på XXXXXXX i Färila  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 

tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  

 

Villkor  

 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 

§ plan- och bygglagen.  

 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 

39 § plan- och bygglagen.  

 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 

landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 

samråda med plan och bygg före bygglovsansökan. 

 Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver 

separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 

miljöenhet.  

 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 

kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 

 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 

förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 

 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 

ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 

redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

21(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 166 Dnr 00356/2019  
 BYGG.2019.307 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus på del av XXXXXXXXX i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 

tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  

 

Villkor  

 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap.  

39 § plan- och bygglagen.  

 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 

39 § plan- och bygglagen.  

 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 

landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 

samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 

 Sökanden uppmärksammas på att egen avloppsanläggning kräver 

separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 

miljöenhet.  

 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 

kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 

 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 

förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 

 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 

ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 

redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

22(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 167 Dnr 00023/2019  

Länsstyrelsens roll inom samhällsplaneringen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Emma Eriksson och Joel Liene från funktionen för samhällsplanering på 

Länsstyrelsen Gävleborg medverkar vid dagens sammanträde för att prata 

om länsstyrelsens roll i den fysiska planeringen. 

 

Länsstyrelsen är med i processen när kommunerna tar fram översiktsplaner 

och detaljplaner. Länsstyrelsen ser till att statens intressen tillgodoses inom 

kommunens fysiska planering i både översiktsplanering och detaljplanering. 

 

I de första stegen, som undersökningssamråd och samråd, intar länsstyrelsen 

en stödjande och rådgivande roll. I senare steg; granskning/utställning och 

antagande utöver länsstyrelsen tillsyn. 

 

Prövningsgrunder 11 kap 10 § Plan- och bygglagen: 

Riksintressen 

Miljökvalitetsnormer 

Strandskydd 

Mellankommunala frågor 

Hälsa och säkerhet 

 

Strandskydd: 

Strandskydd (generellt 100 meter som kan utökas till 200 m eller 300 meter) 

LIS-områden - landsbygdsutveckling i strandskyddade lägen (kommunerna 

ska vara restriktiva vid utpekade) 

Särskilda skäl till upphävande ska finnas enligt 7 kap 18c § miljöbalken. 

 

Funktionen för samhällsplanering var med och godkände LIS-planen, men 

det är naturenheten som beslutar om dispenser. Även om samhällsplanering 

är remissinstans vid prövningen upplever kommunen att väldigt många 

dispenser upphävs i LIS-områdena. 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

23(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

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 

24(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 168 Dnr 00359/2019  
 ADM.2016.30 

Avslutande av tillsynsprojektet "Inventering av 
enskilda avlopp 2017-2020" 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Tillsynsprojektet "Inventering av enskilda avlopp 2017-2020" avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun har cirka 4 500 små avlopp. Av dessa har miljöenheten, 

mellan åren 2009-2014, uppmanat 1054 fastighetsägare med små avlopp (< 1 

m3) att rusta sina avlopp. Arbetet har resulterat i att 572 avlopp, utifrån 

fastighetsägarnas goda vilja, antingen: 

 Rustats till att minst omfatta en 2 kubikmeters trekammarbrunn med 

efterföljande rening. 

 Ersatt WC med förbrännings- eller mulltoalett.  

 Valt att koppla bort toaletten från avloppet. 

 

Resultatet från arbetet med att uppmana fastighetsägarna att, på frivillig 

basis, rusta sitt avlopp visar att endast en mycket begränsad del av de små 

avlopp som finns i Ljusdals kommun har åtgärdats. Miljöenheten ansåg 

därför att arbetet behövde intensifieras. 

 

Projektets mål  

 Inventera 1200 enskilda avlopp anlagda innan 2007 

 Minst 600 avlopp ska ha åtgärdats under projekttiden 

 

Projektstatus oktober 2019 

 983 avlopp inventerade 

 576 beslut om förbud 

 Nästan 600 åtgärdade genom antingen ny anläggning, borttagande av WC 

eller installation av förbrännings- eller mulltoalett.  

 

Resultat från inventeringssäsongen 2017  

Samtliga beslut om förbud från inventeringssäsongen 2017 träder i kraft som 

senast till våren/sommaren 2020. Resultatet per oktober 2019 ser ut som 

följer:  

 356 stycken avlopp inventerade under 2017 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

25(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 69 stycken (cirka 19 procent) inspektionsrapporter (dvs avloppet kräver 

ingen åtgärd - ”godkänt”) 

 70 stycken (cirka 19 procent) övrigt (t.ex. åtgärdade innan inventering 

eller avslutade av annan anledning) 

 217 stycken (cirka 61 procent) fastigheter har fått ett beslut om förbud.  

 177 stycken (cirka 82 procent) fastigheter av de 217 som fått förbud har 

vidtagit åtgärder.  

 40 stycken (cirka 18 procent) fastigheter med förbud har ej vidtagit några 

åtgärder ännu.  

 

Utvärdering 

 Projektets mål anses uppfyllda även om det avslutas i förtid 

 Minst 82 procent åtgärdade utan föreläggande om vite får anses vara ett 

mycket gott resultat som visar på behovet av fortsatt inventering av 

enskilda avlopp.   

 Varit mycket mer resurskrävande än förväntat. 

 Personalbehovet har varit ungefär tre heltidstjänster varav endast en 

har finansierats via intäkterna från projektet  

 Tagit resurser från annat arbete på enheten (t.ex. tillsyn, anmälningar 

osv). 

 Skapat dålig psykisk arbetsmiljö med mycket konflikter samt stress.  

 I konflikt med VA-planarbetet. 

 Otillräckligt antal entreprenörer. 

 Förbud träder i kraft innan åtgärd ens påbörjats. 

 Skapar stress och konflikter hos både entreprenörer och medborgare. 

 

Framtid 

Projektet kommer att avslutas i förväg och en fortsättning pausas på 

obestämd tid från och med 2020. De kriterier som bör uppfyllas innan 

projektet tas upp igen är följande:  

 VA-planen antagen i kommunfullmäktige för att undvika konflikter inom 

de områden som inventeras. 

 Fastighetsägare och entreprenörer är i fas med att åtgärda anläggningar 

med förbud. 

 En ny plan för projekt framtagen för att bättre överensstämma med både 

miljöenhetens samt samhällets möjligheter att uppfylla projektmålen.  

 Den nya planen bör innehålla åtgärder för att tydliggöra syftet och 

regelverket bakom inventering för att öka förståelsen för arbetet bland 

medborgarna. Detta för att minska arbetstiden som går åt till information 

samt diskussion.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

26(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Effekter för Miljöenheten av att avsluta projektet 

 En direkt minskning av intäkter om ca 500 000-600 000 kronor.  

 En tillsvidaretjänst avslutas på Miljöenheten då den tidigare finansierats 

av intäkterna från inventeringen. Den direkta minskningen av intäkter 

bedöms täckas upp av minskande personalkostnader.  

 En minskning av ansökningar gällande enskilt avlopp kommer att ses 

över en tvåårsperiod vilket indirekt kommer minska intäkterna ytterligare. 

Detta bedöms dock inte innebära några negativa konsekvenser för varken 

personal, arbetsmiljö eller budget. Snarare kommer det innebära en mer 

jämn arbetsbelastning för personalen samt att övriga arbetsuppgifter får 

mer resurser både gällande budget samt personal.  

 Viss inventering kommer att fortsätta inom verksamheten genom behov 

eller klagomål. De fastigheter som hittills fått information om att de ska 

inventeras men som av olika anledningar ännu inte inventerats kommer 

att inventeras under åren framöver men i en väsentligt lägre takt. Ny 

information gällande detta kommer att gå ut till de berörda 

fastighetsägarna.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 15 november 2019 

Myndighetsnämndens protokoll 15 december 2016, § 83 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Miljöenheten 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

27(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 169 Dnr 00360/2019  
 ADM.2019.22 

Delegationsordning inom livsmedelsområdet 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Förslaget till delegationsordning inom livsmedelsområdet antas.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av EU:s nya kontrollförordning som träder i kraft 14 december 

2019 behövs en ny delegationsordning för livsmedelskontroll.  

 

Det förslag på delegationsordning som bifogas är framtaget utifrån det 

förslag som SKL tagit fram och presenterat på deras hemsida.  SKL har i 

cirkulär 19:4 meddelat landets samtliga lokala tillsynsmyndigheter om de 

konsekvenser EU:s nya kontrollförordning, som träder i kraft 14 december 

2019, får för kommunerna.  

 

I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till 

förvaltningschef som därefter, i de fall där det är lämpligt, kan delegera 

vidare till miljöchef eller inspektör. Detta tas då i ett separat beslut.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att ärenden av stor vikt, av stort allmänintresse 

eller som av någon annan anledning kan anses som speciellt viktiga alltid 

kan lyftas till nämnden för beslut oavsett beslutsnivå i delegationsordningen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 15 november 2019 

Delegationsordning inom livsmedelsområdet 15 november 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Miljöenheten 

Akt 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

28(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 170 Dnr 00334/2019  

Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening om 
bidrag till Korgstämman 2019 på Stenegård 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan från Västra Hälsinglands Slöjdförening avseende ekonomiskt 

bidrag till arrangemanget ”Korgstämma 2019” avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Västra Hälsinglands Slöjdförening ansöker hos Ljusdals kommun om 

ekonomiskt bidrag med 12 000 kronor för genomförandet av 2019 års 

”Korgstämma” på Stenegård i Järvsö. Arrangemanget har under många år 

erhållit ekonomiskt bidrag från kommunen och i samband med ansökan om 

bidrag för 2018 års Korgstämma beslutades i dåvarande samhällsutveck-

lingsutskottet att framtida eventuella bidrag för detta arrangemang ska ingå i 

det årliga verksamhetsbidrag som kulturföreningar har möjlighet att söka hos 

kommunen.  

 

Samhällsserviceförvaltningens budgetpost avseende arrangemangsbidrag ska 

i första hand avse initialt ekonomiskt stöd till arrangemang och event som 

inte är årligt återkommande och redan etablerade.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 november 2019 

Ansökan om bidrag till Korgstämma 2 oktober 2019 

 

Jäv 

 

Oscar Löfgren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Yrkanden 

Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

29(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 

Västra Hälsinglands Slöjdförening 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

30(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 171 Dnr 00319/2019  

Ansökan från Kårböle Idrotts- och Pensionärsförening, 
KIP, om bidrag till upprustning av byns dansbana 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan från Kårböle Idrotts- och Pensionärsförening avseende 

ekonomiskt bidrag för renovering av dansbana och serveringslokal vid 

idrottsplatsen i Kårböle avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kårböle Idrotts- och Pensionärsförening ansöker hos Ljusdals kommun om 

ekonomiskt bidrag för renovering av dansbana och serveringslokal vid 

idrottsplatsen i Kårböle. Total kostnad är beräknad till 84 500 kronor och 

föreningen ansöker om 64 500 kronor i bidrag från Ljusdals kommun.  

 

Samhällsserviceförvaltningen har inga budgeterade medel för denna typ av 

bidrag och föreslår därför samhällsservicenämnden att avslå ansökan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 11 november 2019 

Ansökan om bidrag 25 september 2019 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kårböle Idrotts- och Pensionärsförening 

Samhällserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

31(33) 

Datum 

2019-11-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 172 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN 32-37 

SSN (gata-park) 133-142 

Miljö § 1071-1189 

Bygg § 699-819     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 november 2019 

Delegationslistor 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

32(33) 

Datum 

2019-11-26 
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§ 173 Dnr 00347/2019  

Brandförebyggande verksamhet - Tillsynsplanering 
2020 enligt lag om skydd mot olyckor och lag om 
brandfarliga och explosiva varor - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden är den nämnd och räddningstjänsten den 

kommunala enhet som organiserar det brandförebyggande arbete som 

kommunen enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och Lagen 

(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ansvarar för. 

 

För Ljusdals kommun finns ett av kommunfullmäktige antaget 

handlingsprogram för skydd mot olyckor och ett avsnitt i programmet 

beskriver det förebyggande arbetet. Som en del i det brandförebyggande 

arbetet ska det som bilaga till handlingsprogrammet för varje kalenderår tas 

fram en plan för tillsynsverksamheten som bygger på riskbild och 

komplexitet i verksamheter och byggnader inom kommunens geografiska 

område. 

Denna tillsynsplan beskriver målet för verksamheten och i vilken inriktning 

och vilket fokus som ska gälla för 2020 års tillsynsverksamhet.    

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 5 november 2019 

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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PROTOKOLL 
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§ 174 Dnr 00023/2019  

Övriga frågor 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Peter Nystedt informerar om en incident vid deltidskåren i 

Ramsjö som resulterade i att en person sagt upp sig samt om att det finns ett 

investeringsbehov vid Räddningsvärnet i Tandsjöborg. 

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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