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§ 121 Dnr 00191/2020  

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

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten: 
Räddningschef Peter Nystedt presenterar två nya medarbetare. John Nyström 
och Petter Svensson har börjat arbeta på Räddningstjänsten.  
 
Det har varit en lugn sommar. Den nya organisationen med RIS, 
Räddningstjänst i samverkan, fungerar klockrent.  
 
Personalläget är ganska bra. I Järvsö saknas en medarbetare, men man har en 
sökande som ska testas. I Färila saknas också en, men ingen sökande finns. 
Även i Ramsjö saknas folk. Där finns två sökande som ska testas. 
 
Gata- och parkenheten: 
• Ekonomin ser jättebra ut. 
• Gata- och parkenheten har fått en ny medarbetare, Joakim Backman. 
• Apoteksparken i Los ställs i ordning och dammarna ska rensas. 
• Genvägen mellan förskolan och skolan i Los ska flyttas till kommunal 

mark. 
• Hogdinsparkeringen i Ljusdal ska grävas ur och asfalteras.  
• På Bagargränd har det varit flera incidenter där vägen passerar nära 

Ovegallerian – det måste åtgärdas. 
• Gång- och cykelvägen vid Kyrksjönäsvägen - arbetet pågår. 
• Gång- och cykelvägen längs Lilla Vintergatan håller man på med. 
• Dikes- och ängsslåtter pågår. 
• Gång- och cykelvägen längs Kläppavägen ska förlängas fram till 

Hotellgatan - pågår. 
• Bokhandlargränd pågår - det har varit incidenter, bland annat vid 

apoteket. 
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• Man lagar gång- och cykelvägar - på grund av att asfalt nuförtiden 
innehåller återvunnen asfalt och för lite bindningsmedel spricker den 
sönder. 

• Det har inkommit många klagomål över ogräs - man försöker åtgärda 
med bland annat dyrare markdukar, men resurserna räcker inte till.  

 
Miljöenheten: 
Det har varit en intensiv sommar: 
• Matförgiftning i Folkparksrestaurangen - två restauranger levererade 

mat så man har inte hittat källan. 
• Det har varit problem med legionella och till och med ett dödsfall. 
• Hennans camping: det är problem med dålig hygien i köket och det har 

också kommit in klagomål på servicehus med mera. 
Avloppsanläggningen är dålig och behöver åtgärdas. 

• En extraanställd har inventerat avlopp under sommaren, 50-60 
enkammarbrunnar. 

• Ljusdalsverken: nämnden har beslutat om föreläggande med vite. 
Anläggningen är såld till Björklinge bildemontering. Före detta ägaren 
håller på att städa och göra sig av med bilar. 

• På miljöenheten har man extra fokus på livsmedelsföretag och 
återvinningsstationer. 

• En tids- och åtgärdsplan tas fram för avloppsreningsverken.  
• Rekrytering av miljöinspektör pågår. En toppkandidat finns. 
 
Plan- och byggenheten 
• Kontoret har varit bemannat hela sommaren. 
• Annonskampanjen som kördes i våras var väldigt bra. Alla som sökte 

bygglov i tid fick beslut före sommaren och har kunnat bygga. 
• Inflödet av ärenden har varit något mindre i år än förra året. 
• Handläggningstiderna hålls och det är inget som släpar efter. 
• Pågående rekryteringar: En planingenjör och en Näringslivs- och 

exploateringschef. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 122 Dnr 00110/2022 
BYGG.2022.49 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på 
Sanna 4:43 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Björn Jonsson med certifieringsnummer KA08197.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.

6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 12 542 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor kopplat till bygglovsbeslut: 
• Godkänd strandskyddsdispens för åtgärden ska finnas innan åtgärden får

påbörjas.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar 
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§ 123 Dnr 00111/2022  
BYGG.2022.164 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplement-
byggnad på Väster-Skästra 9:43 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.

6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 6 064 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar 
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§ 124 Dnr 00112/2022  
BYGG.2022.150 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Väster-Skästra 9:55 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900).

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.

6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 25 279 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 
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§ 125 Dnr 00102/2022 

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om höjd budget för livsmedelsinköp 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås.

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp har lämnats 
till kommunen. I förslaget ingår även att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om att tillfälligt slopa tillsynsavgiften för lantbruksföretag, gällande 
avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt 
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens ansvarsområde 
rörande lantbruk. Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 80 att 
delegera frågan om tillsynsavgifterna till samhällsservicenämnden för beslut.  

Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället utan av den som söker 
tillstånd eller är föremål för tillsyn. Reglerna om detta finns i 27 kap 
miljöbalken och bygger på principen att det är förorenaren som ska stå för 
samhällets kostnader (polluter pays principle) gällande den egna 
verksamheten. Samtidigt gäller självkostnadsprincipen – kommunen får inte 
ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för dess tjänster. Förslaget 
är därför inte förenligt med gällande lagstiftning.  

I Ljusdals kommun finns i dagsläget fem jordbruksverksamheter som betalar 
årlig tillsynsavgift. Tre av dessa har en årlig avgift motsvarande 4 timmar, en 
motsvarande 8 timmar och en 12 timmar. 2022 års timavgift motsvarar 1098 
kr/timme. Den minsta av dessa verksamheter har strax över 170 nötdjur. 
Det är viktigt att kommunen likabehandlar alla företag varför myndighetens 
avgifter även fortsatt bör utgå från den risk som verksamheten innebär och 
som är baserad på SKR:s förslag om hur miljöbalkstaxan bör vara utformad.  

Utifrån detta anser samhällsservicenämnden att medborgarförslaget ska 
avslås. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 augusti 2022 
Medborgarförslag 25 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 80 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 126 Dnr 00075/2022  

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från 
Lars G Eriksson (SD) om gång- och cykelväg mellan 
Sjöbo och Ljusdals centrum 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 

Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång -och cykelväg 
mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  
 
Motionären skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anläggs från 
i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. I dag är det påfallande många personer som 
cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 
godtagbar säker vägren. 
 
Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 
väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 
saken beträffande nödvändiga åtgärder. 
 
En cyklande befolkning ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa 
genom fysisk aktivitet, renare luft och minskat buller, mer plats för 
bostadsbebyggande, inga utsläpp av koldioxid och ett mer jämställt 
transportsystem med framkomlighet för människor i alla åldersgrupper. För 
att göra cykling än mer attraktivt behöver det bli säkrare att cykla. 
Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas efter cyklistens behov. 
 
Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 
Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-
2029. 
 
Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 
arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 
prioritering av åtgärder. 
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I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 
inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 
och finns således inte med i planen. 
 
Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 
detta ske i samband med nästkommande inspel. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 augusti 2022 
Motion 22 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 127 Dnr 00077/2022  

Medborgarförslag med önskemål om gång- och 
cykelväg Korskrogen - Färila 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.    

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att kommunen 
iordningställer en gång- och cykelväg mellan Korskrogen och Svedja i 
Färila. 
 
Förslagsställaren skriver att riksväg 84 är hårt trafikerad och inte är en väg 
man vill cykla efter då vägren saknas.   
 
En cyklande befolkning ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa 
genom fysisk aktivitet, renare luft och minskat buller, mer plats för 
bostadsbebyggande, inga utsläpp av koldioxid och ett mer jämställt 
transportsystem med framkomlighet för människor i alla åldersgrupper. För 
att göra cykling än mer attraktivt behöver det bli säkrare att cykla. 
Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas efter cyklistens behov. 
 
Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 
Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-
2029. 
 
Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 
arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 
prioritering av åtgärder. 
 
I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 
bland annat sträckan mellan Korskrogen – Färila som en prioriterad sträcka. 
 
Denna sträcka finns dock inte med i i den beslutade länstransportplanen.            
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 juli 2022 
Medborgarförslag 29 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2022, § 56 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 128 Dnr 00093/2022  

Medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid 
kyrkogården i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.       

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid kyrkogården i 
Ljusdal har inkommit. Förslagsställaren anser att det bör anläggas en riktig 
båt iläggningsplats ovanför kyrkogården i Ljusdal så att alla kan lägga i sina 
båtar och flottar utan att riskera att köra fast. 
 
Förslagsställaren anser att detta även är bra ur räddningstjänstens synvinkel 
för om det händer en olycka så går det fort och sjösätta en båt eller vatten-
skoter. 
 
Fastigheten Västernäs 1:11, ägs av Ljusdals kommun. För fastigheten gäller 
detaljplan 3 och markanvändningen enligt detaljplanen är anläggnings-
ändamål (Iu). 
 
Räddningstjänsten som även i dagsläget nyttjar marken för sjösättning i 
samband med övningar ser inget behov av någon iläggningsplats. En 
sjösättningsplats finns redan i dag på fastigheten, tillkomsten är dock oklar. 
 
Kommunen ser inget samlat behov av en kommunal sjösättningsplats och 
medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningen 21 juni 2022 
Medborgarförslag 9 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 76  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 129 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 54-80 
SSN  4-7 
Bygg: § 410-536 
Miljö: § 379-461   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2022 
Delegationslista 9 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen 16 augusti 2022 klockan 08:30-10:00 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Bertil Skoog (L), § 121 
Lennart Canskog (S), ersättare för Bertil Skoog (L), § 122-129 
Oscar Löfgren (V) 
Jonny Mill (LB) 
Christer Sjöström (-) 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Pernilla Färlin (M), § 122-129 
Jens Furuskog (SD), § 126-129 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Peter Nystedt, Räddningschef, § 121 
John Nyström, Räddningstjänsten, § 121 
Petter Svensson, Räddningstjänsten, § 121 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 121 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 121 och § 125 
Per- Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 122-124 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Jonny Mill 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-08-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 121-129 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Jonny Mill   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2022-08-16 


Datum för anslags uppsättande 2022-08-22 


Datum för anslags nedtagande 2022-09-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 121 Dnr 00191/2020  


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


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Räddningstjänsten: 
Räddningschef Peter Nystedt presenterar två nya medarbetare. John Nyström 
och Petter Svensson har börjat arbeta på Räddningstjänsten.  
 
Det har varit en lugn sommar. Den nya organisationen med RIS, 
Räddningstjänst i samverkan, fungerar klockrent.  
 
Personalläget är ganska bra. I Järvsö saknas en medarbetare, men man har en 
sökande som ska testas. I Färila saknas också en, men ingen sökande finns. 
Även i Ramsjö saknas folk. Där finns två sökande som ska testas. 
 
Gata- och parkenheten: 
• Ekonomin ser jättebra ut. 
• Gata- och parkenheten har fått en ny medarbetare, Joakim Backman. 
• Apoteksparken i Los ställs i ordning och dammarna ska rensas. 
• Genvägen mellan förskolan och skolan i Los ska flyttas till kommunal 


mark. 
• Hogdinsparkeringen i Ljusdal ska grävas ur och asfalteras.  
• På Bagargränd har det varit flera incidenter där vägen passerar nära 


Ovegallerian – det måste åtgärdas. 
• Gång- och cykelvägen vid Kyrksjönäsvägen - arbetet pågår. 
• Gång- och cykelvägen längs Lilla Vintergatan håller man på med. 
• Dikes- och ängsslåtter pågår. 
• Gång- och cykelvägen längs Kläppavägen ska förlängas fram till 


Hotellgatan - pågår. 
• Bokhandlargränd pågår - det har varit incidenter, bland annat vid 


apoteket. 
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• Man lagar gång- och cykelvägar - på grund av att asfalt nuförtiden 
innehåller återvunnen asfalt och för lite bindningsmedel spricker den 
sönder. 


• Det har inkommit många klagomål över ogräs - man försöker åtgärda 
med bland annat dyrare markdukar, men resurserna räcker inte till.  


 
Miljöenheten: 
Det har varit en intensiv sommar: 
• Matförgiftning i Folkparksrestaurangen - två restauranger levererade 


mat så man har inte hittat källan. 
• Det har varit problem med legionella och till och med ett dödsfall. 
• Hennans camping: det är problem med dålig hygien i köket och det har 


också kommit in klagomål på servicehus med mera. 
Avloppsanläggningen är dålig och behöver åtgärdas. 


• En extraanställd har inventerat avlopp under sommaren, 50-60 
enkammarbrunnar. 


• Ljusdalsverken: nämnden har beslutat om föreläggande med vite. 
Anläggningen är såld till Björklinge bildemontering. Före detta ägaren 
håller på att städa och göra sig av med bilar. 


• På miljöenheten har man extra fokus på livsmedelsföretag och 
återvinningsstationer. 


• En tids- och åtgärdsplan tas fram för avloppsreningsverken.  
• Rekrytering av miljöinspektör pågår. En toppkandidat finns. 
 
Plan- och byggenheten 
• Kontoret har varit bemannat hela sommaren. 
• Annonskampanjen som kördes i våras var väldigt bra. Alla som sökte 


bygglov i tid fick beslut före sommaren och har kunnat bygga. 
• Inflödet av ärenden har varit något mindre i år än förra året. 
• Handläggningstiderna hålls och det är inget som släpar efter. 
• Pågående rekryteringar: En planingenjör och en Näringslivs- och 


exploateringschef. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 122 Dnr 00110/2022  
 BYGG.2022.49 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av maskinhall på 
Sanna 4:43 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900).  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Björn Jonsson med certifieringsnummer KA08197. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


detta ärende.  
 
6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 12 542 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor kopplat till bygglovsbeslut: 
• Godkänd strandskyddsdispens för åtgärden ska finnas innan åtgärden får 


påbörjas.   
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar 
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Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser nybyggnad av maskinhall på Sanna 4:43 i Järvsö, Ljusdals 
kommun. Maskinhallen är tänkt för att rymma sökandens maskinpark och 
upptar en yta om 131 kvadratmeter och har en nockhöjd på 7 478 meter.  
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse) 
Fastigheten omfattas av strandskydd. 
Dispens för åtgärden beviljades 27 april 2022, SSN:22/300. 
(STRAND.2022.14)  
Länsstyrelsen beslutade om överprövning av strandskyddsdispensen 5 maj 
2022. Dnr 3581-2022. 
Sökanden informerades om överprövningen och dess eventuella 
konsekvenser för ett bygglov. Konversationen finns bifogad i handlingarna. 
Sökanden väljer att ändå gå vidare med ansökan om bygglov för åtgärden.  
Beslutet är därför kopplat till ett villkor att godkänd strandskyddsdispens för 
åtgärden ska finnas innan åtgärden får påbörjas och startbesked kan ges.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Förnebo 5:19, Sanna 13:1, Sanna 
4:20, Sanna 4:26, Sanna 4:39, Sanna 4:49, Sanna 4:50, Sanna 4:51 och Änga 
3:10. 
 
Sanna 4:20 har inkommit med ett yttrande där de anger att de är oroliga för 
att det skulle bedrivas verksamhet vid maskinhallen. Men sökanden har i 
samtal meddelat att det endast ska förvaras maskiner där. Om maskinhallen 
inte leder till störande fordonstrafik så har Sanna 4:20 inget emot att det 
byggs.  
  
Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med 
sökanden.  
 
Motivering till beslut 
Den sökta maskinhallen bedöms inte avvika från den rådande 
byggnadstraditionen eller påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse 
då området är klassisk landsbygd där maskinhallar och lador är naturliga 
inslag. Byggnaden placeras även bakom befintlig byggnation och i höjd med 
tänkt etablering på grannfastigheten samt att området är skogsbeklätt. Detta 
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gör att byggnaden inte kommer ha en framstående plats och vara onödigt 
exponerad för omgivningen.  
 
Åtgärden anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
varför bygglov ska beviljas.  
 
Upplysningar 
• Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
• Innan slutbesked ges för åtgärden ska sökanden uppvisa intyg om 


godkänd oljeavskiljare. 
 
• 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 start-


beskedet 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. 
 
• Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
• I detta ärende krävs lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 


utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- 
och byggenheten.  
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Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 24 februari 2022 
Ritningar diarieförda 23 mars 2022 
Översiktskarta diarieförd 5 augusti 2022 
Situationsplan diarieförd 31 maj 2022 
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 24 februari 2022 
Kontrollansvarig diarieförd 24 februari 2022 
E-post från sökanden om att gå vidare med ärendet diarieförd 16 maj 2022 
Granneyttrande från Sanna 4:20 diarieförd 7 juni 2022 


Yrkanden 


Christer Sjöström (-) och Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsservice-
förvaltningens 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) 
Lagfarna ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA , Björn Jonsson (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
bjorn@bjinvest.se 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Förnebo 5:19 
Sanna 13:1 
Sanna 4:20 
Sanna 4:26 
Sanna 4:39 
Sanna 4:49 
Sanna 4:50 
Sanna 4:51 
Änga 3:10 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 123 Dnr 00111/2022  
 BYGG.2022.164 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplement-
byggnad på Väster-Skästra 9:43 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900).  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


detta ärende.  
 
6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 6 064 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser nybyggnad av garage, carport och förråd med en total yta på 
104 kvadratmeter på Väster-Skästra 9:43 i Järvsö, Ljusdals kommun. 
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Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Väster-Skästra 5:16, Väster-
Skästra 5:7, Väster-Skästra 9:41, Väster-Skästra 9:47, Väster-Skästra 9:51, 
Väster-Skästra 9:52, Väster-Skästra 9:53, Väster-Skästra 9:54, Väster-
Skästra 9:56 och Öster-Skästra 9:31.  
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Åtgärden bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen eller 
påverka landskapsbilden i negativ bemärkelse. Byggnaden uppförs i 
anslutning till ny byggnation på Väster-Skästra 9:55 samt befintlig 
byggnation på Väster-Skästra 9:50. Byggnadens placering bedöms inte 
påverka möjligheterna till byggnation på kringliggande fastigheter och 
bedöms inte heller påverka den allemansrättsliga tillgängligheten i området.  
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
varför dispens 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 start-


beskedet 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.  
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• 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 


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


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 10 juni 2022 
Ritningar diarieförda 10 juni 2022 
Översiktskarta diarieförd 4 augusti 2022 
Situationsplan diarieförd 10 juni 2022 
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 10 juni 2022 
Kontrollansvarig diarieförd 10 juni 2022 
Grannyttrande från Väster-Skästra 9:54 diariefört 4 juli 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Christer Sjöström (-) och Jonny Mill (LB): 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) via e-post 
KA, Jan Frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Väster-Skästra 5:16 
Väster-Skästra 5:7 
Väster-Skästra 9:41 
Väster-Skästra 9:47 
Väster-Skästra 9:51 
Väster-Skästra 9:52 
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Väster-Skästra 9:53 
Väster-Skästra 9:54 
Väster-Skästra 9:56 
Öster-Skästra 9:31 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 124 Dnr 00112/2022  
 BYGG.2022.150 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Väster-Skästra 9:55 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900).  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


detta ärende.  
 
6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 25 279 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på Väster-Skästra 9:55 i Järvsö, 
Ljusdals kommun. 
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Byggnaden är tänkt att uppföras i en våning om 163 kvadratmeter.   
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Väster-Skästra 9:43, Väster-
Skästra 9:54 och Öster-Skästra 9:31. 
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Åtgärden bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen eller 
påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse. Fastigheterna är 
avstyckade sedan 1982.  
 
Byggnadens placering bedöms inte påverka möjligheterna till byggnation på 
kringliggande fastigheter och bedöms inte heller påverka den 
allemansrättsliga tillgängligheten i området.  
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
varför dispens ska beviljas.  
 
Upplysningar 
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till 
miljöenheten. 
 
Innan slutbesked ges för åtgärden ska sökanden uppvisa intyg om godkänd 
avloppsanläggning. 
 
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. 
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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 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och 
byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 25 maj 2022 
Ritningar diarieförda 25 maj 2022 
Översiktskarta diarieförd 4 augusti 2022 
Situationsplan diarieförd 25 maj 2022 
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförd 25 maj 2022 
Kontrollansvarig diarieförd 7 juni 2022 
Granneyttrande  från Väster-Skästra 9:54 diariefört 4 juni 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsservice-
förvaltningens 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) via e-post 
KA, Jan Frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Väster-Skästra 9:43 
Väster-Skästra 9:54 
Öster-Skästra 9:31 
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Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 125 Dnr 00102/2022  


Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om höjd budget för livsmedelsinköp 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska avslås.       


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande höjd budget för livsmedelsinköp har lämnats 
till kommunen. I förslaget ingår även att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om att tillfälligt slopa tillsynsavgiften för lantbruksföretag, gällande 
avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt 
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens ansvarsområde 
rörande lantbruk. Kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2022, § 80 att 
delegera frågan om tillsynsavgifterna till samhällsservicenämnden för beslut.   
 
Tillsyn och prövning ska inte bekostas av samhället utan av den som söker 
tillstånd eller är föremål för tillsyn. Reglerna om detta finns i 27 kap 
miljöbalken och bygger på principen att det är förorenaren som ska stå för 
samhällets kostnader (polluter pays principle) gällande den egna 
verksamheten. Samtidigt gäller självkostnadsprincipen – kommunen får inte 
ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för dess tjänster. Förslaget 
är därför inte förenligt med gällande lagstiftning.  
 
I Ljusdals kommun finns i dagsläget fem jordbruksverksamheter som betalar 
årlig tillsynsavgift. Tre av dessa har en årlig avgift motsvarande 4 timmar, en 
motsvarande 8 timmar och en 12 timmar. 2022 års timavgift motsvarar 1098 
kr/timme. Den minsta av dessa verksamheter har strax över 170 nötdjur. 
Det är viktigt att kommunen likabehandlar alla företag varför myndighetens 
avgifter även fortsatt bör utgå från den risk som verksamheten innebär och 
som är baserad på SKR:s förslag om hur miljöbalkstaxan bör vara utformad.  
 
Utifrån detta anser samhällsservicenämnden att medborgarförslaget ska 
avslås. 
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 augusti 2022 
Medborgarförslag 25 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 80 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 126 Dnr 00075/2022  


Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från 
Lars G Eriksson (SD) om gång- och cykelväg mellan 
Sjöbo och Ljusdals centrum 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.   


Sammanfattning av ärendet 


Lars G Eriksson (SD) har lämnat en motion gällande gång -och cykelväg 
mellan Sjöbo och Ljusdals centrum.  
 
Motionären skriver att det finns ett stort behov av att en GC-väg anläggs från 
i Sjöbo in mot Ljusdal centrum. I dag är det påfallande många personer som 
cyklar eller går och brukar detta vägavsnitt där det för övrigt inte finns någon 
godtagbar säker vägren. 
 
Motionären yrkar att frågan belyses och behandlas med målet om att 
väghållaren uppmärksammas på förhållandet och att kommunen prioriterar 
saken beträffande nödvändiga åtgärder. 
 
En cyklande befolkning ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa 
genom fysisk aktivitet, renare luft och minskat buller, mer plats för 
bostadsbebyggande, inga utsläpp av koldioxid och ett mer jämställt 
transportsystem med framkomlighet för människor i alla åldersgrupper. För 
att göra cykling än mer attraktivt behöver det bli säkrare att cykla. 
Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas efter cyklistens behov. 
 
Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 
Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-
2029. 
 
Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 
arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 
prioritering av åtgärder. 
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I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 
inte sträckan mellan Sjöbo och Ljusdals centrum som en prioriterad sträcka 
och finns således inte med i planen. 
 
Om denna sträcka bör prioriteras framför andra sträckor i kommunen bör 
detta ske i samband med nästkommande inspel. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 augusti 2022 
Motion 22 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 43 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 127 Dnr 00077/2022  


Medborgarförslag med önskemål om gång- och 
cykelväg Korskrogen - Färila 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.    


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inlämnats med önskemål om att kommunen 
iordningställer en gång- och cykelväg mellan Korskrogen och Svedja i 
Färila. 
 
Förslagsställaren skriver att riksväg 84 är hårt trafikerad och inte är en väg 
man vill cykla efter då vägren saknas.   
 
En cyklande befolkning ger stora samhällsvinster. Det ger en ökad folkhälsa 
genom fysisk aktivitet, renare luft och minskat buller, mer plats för 
bostadsbebyggande, inga utsläpp av koldioxid och ett mer jämställt 
transportsystem med framkomlighet för människor i alla åldersgrupper. För 
att göra cykling än mer attraktivt behöver det bli säkrare att cykla. 
Utformningen av infrastrukturen behöver anpassas efter cyklistens behov. 
 
Mot bakgrund av detta har Trafikverket tagit fram en regional cykelplan för 
Gävleborg. Den regionala cykelplanen har fokus på infrastrukturåtgärder för 
cykel på statliga vägar. Processen med att ta fram cykelplanen har skett i 
samråd mellan kommunerna, regionen och Trafikverket. Planen gäller 2018-
2029. 
 
Cykelplanen ska fungera som ett stöd till kommunernas cykelstrategiska 
arbete. Cykelplanen fastslår strategiska inriktningsområden som används vid 
prioritering av åtgärder. 
 
I inspelet från Ljusdals kommun inför upprättandet av cykelplanen föreslogs 
bland annat sträckan mellan Korskrogen – Färila som en prioriterad sträcka. 
 
Denna sträcka finns dock inte med i i den beslutade länstransportplanen.            







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
23(26) 


Datum 
2022-08-16 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 juli 2022 
Medborgarförslag 29 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2022, § 56 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 128 Dnr 00093/2022  


Medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid 
kyrkogården i Ljusdal  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.       


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande iläggningsplats för båtar vid kyrkogården i 
Ljusdal har inkommit. Förslagsställaren anser att det bör anläggas en riktig 
båt iläggningsplats ovanför kyrkogården i Ljusdal så att alla kan lägga i sina 
båtar och flottar utan att riskera att köra fast. 
 
Förslagsställaren anser att detta även är bra ur räddningstjänstens synvinkel 
för om det händer en olycka så går det fort och sjösätta en båt eller vatten-
skoter. 
 
Fastigheten Västernäs 1:11, ägs av Ljusdals kommun. För fastigheten gäller 
detaljplan 3 och markanvändningen enligt detaljplanen är anläggnings-
ändamål (Iu). 
 
Räddningstjänsten som även i dagsläget nyttjar marken för sjösättning i 
samband med övningar ser inget behov av någon iläggningsplats. En 
sjösättningsplats finns redan i dag på fastigheten, tillkomsten är dock oklar. 
 
Kommunen ser inget samlat behov av en kommunal sjösättningsplats och 
medborgarförslaget bör därför avslås. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningen 21 juni 2022 
Medborgarförslag 9 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 30 maj 2022, § 76  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 129 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 54-80 
SSN  4-7 
Bygg: § 410-536 
Miljö: § 379-461   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 augusti 2022 
Delegationslista 9 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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