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§ 35 Dnr 00201/2019  

Räddningschef i beredskap Hälsingland 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Räddningstjänsten i Ljusdal ska ingå i fördjupad samverkan angående 

Räddningschef i beredskap Hälsingland. 

 

2. Uppföljning ska ske och redovisas till nämnden sommaren 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

För att förbättra förmåga, förtydliga ledningsförhållanden och utnyttja 

jourlinjer på ett mer optimalt sätt föreslås en samverkan om Räddningschef i 

beredskap (RCB) i Hälsingland. 

 

Syftet är att skapa en gemensam chefsfunktion vid räddningstjänsthändelser 

som tryggar ledning över tid och förstärker alla organisationer vid större 

händelser. I systemet ingår även en samverkan mellan Insatsledare (!L) för 

förstärkning av ledning på skadeplats. 

 

RCB:s Roll 

RCB i Hälsingland ska inneha systemledning för alla Räddningstjänster i 

Hälsingland. Vid större insatser som kräver stora resurser ska RCB besluta 

om avsikter med insatsen (AMI) samt handha beredskapsproduktionen för 

eventuella nya händelser. En aktiv systemledning ska också tillsammans med 

insatsledaren på aktuell händelse se över behovet av resurser före, under och 

efter insats. 

 

RCB:s Uppgifter vid larm/händelser 

Insatsledarna i Hälsingland har ansvar för att leda insatser (insatsledning) 

och avropa förstärkning av enheter för att få en snabb resursuppbyggnad för 

det larm som denne leder. RCB har möjlighet att på eget bevåg förstärka 

med enheter som anses behövas i de fall RCB har information eller vetskap 

om situation eller objekt, alternativt neka ytterligare förstärkning beroende 

på övriga pågående insatser i området. 

 

Mandat 

RCB har beslutanderätt i samtliga kommuner i Hälsingland när det gäller 

pågående insatser, beredskap för räddningsinsatser, temporära avsteg i 
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handlingsprogrammet för räddningstjänst. Personliga avtal om att verka som 

Räddningsledare i annan kommun/organisation ska finnas för de personer 

som ingår i RCB-beredskapen.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 mars 2019 

 

Yrkanden 

 

Olle Fack (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag samt att 

nämnden ska få återkoppling om hur det har fungerat sommaren 2020. 

 

Christer Sjöström (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 

finner att samhällsservicenämnden bifaller dessa.  

 

 

Beslutsexpediering 

Räddningstjänsten 

Akt      
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§ 36 Dnr 00202/2019  

Årsuppföljning av kommunens uppgifter enligt lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Årsuppföljningen för 2018 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en uppföljning av kommunernas 

uppgifter enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen 

ingår som en del i tillsynen över kommunernas uppgifter. Syftet med 

uppföljningen är att skapa en grund för länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en 

regional och nationell bild över kommunernas verksamhet inom området 

skydd mot olyckor. 

 

Uppföljningen kan även fungera som en del av kommunens egenkontroll. 

Enkäten är frivillig att svara på men svaren på denna uppföljning är viktiga 

för att skapa en bild av hur lagstiftningen efterlevs och om dess intentioner 

uppfylls.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 mars 2019 

Årsuppföljning 2018 - kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO) 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering 

Räddningstjänsten  

Akt      
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§ 37 Dnr 00023/2019  

Information om Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningschef Peter Nystedt informerar om Räddningstjänstens verksamhet: 

 

 Dagpersonal: Fyra befäl i beredskap, två styrkeledare och en kanslist på 

50 procent. 

 64 deltidsanställda/beredskapsbrandmän (brandmän/brandförmän), varav 

10 kvinnor, med beredskap var tredje/fjärde vecka. 

 18 räddningsvärnsmän (uppdragstagare som inte har beredskap) 

 Ministyrkan består dygnet runt av en insatsledare/BiB 90 sek, tre 

styrkeledare och 15 brandmän med anspänningstid 7 minuter. 

Dessutom finns samverkansavtal med samtliga grannkommuner, län och 

även med hemvärnet. 

 

Sju brandstationer, 20 fordon, varav åtta tunga lastbilar, sex båtar, 10 

bogserbara motorsprutor, kem/miljöcontatiner, skogsbrandscontainer, 

saneringcontainer, lastväxlartankar, katastrofvagn med bland annat 

sjukvårdstält. 

 

Budget 2018:  16 675 000 kronor varav cirka 82 procent är personal och 

hyreskostnader. 

 

2018 genomfördes 441 utryckningar vid 341 insatser och 24 tillsyner enligt 

LSO. 

 

Lagstiftning som styr verksamheten: 

Lagen om skydd mot olyckor - LSO 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor. 
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Utmaningar 

 Rekrytering av brandmän i beredskap 

 Bemanning av Ramsjökåren 

 Ekonomi/Investeringar 

 Ta höjd för klimatförändringar 

 

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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§ 38 Dnr 00139/2019  

Väghållaransvar - beslut 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Strategi för Väghållningsansvar antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun sköter en hel del enskild väg där juridisk väghållare är en 

förening, som inte längre är aktiv. Kommunfullmäktige fattade 1972 beslut 

om att vägföreningarna i Färila, Järvsö, Los och Ramsjö skulle skötas av 

kommunen. Samtidigt togs beslut om att Hybo och Tallåsen skulle skötas av 

föreningar, vilket aldrig genomfördes. Det innebär att kommunen sköter 

enskilda vägar trots att fullmäktigebeslut anger att det inte ska skötas.  

 

Samhällsserviceförvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett 

väghållaransvarsfrågan och kommit fram till att det inte är juridiskt rätt att 

fortsätta med dagens väghållning. För att kunna stå som väghållare bör 

detaljplaner upprättas för de vägar som ska ingå i det kommunala vägnätet. 

Därmed är det dags att peka ut vilka vägar som faktiskt ska ingå i det 

kommunala vägnätet, vilket lämpligast görs genom en detaljplaneprocess. 

För att kunna inleda detta arbete behöver kommunfullmäktige anta ett nytt 

strategiskt beslut gällande kommunalt väghållningsansvar.  

 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 mars 2019 

Strategi för väghållningsansvar 14 mars 2019 

Väghållaransvar 1.0, 14 februari 2019 

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.      

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen och Akt      
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§ 39 Dnr 00024/2019  

Remiss från kommunstyrelsen gällande ansökan från 
Ljusdalsfritid om bidrag till projektet Vi tillsammans! 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Ansökan från Ljusdalsfritids IK avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande 

en ansökan från Ljusdalsfritids IK om 200 000 kronor till projektet ”Vi 

tillsammans!”. 

 

Föreningen har på begäran skickat in verksamhetsberättelse, revisions-

berättelse, ekonomisk redovisning samt en skriftlig beskrivning av projektet.  

 

Projektets syfte är att under en sexmånadersperiod erbjuda ledarledda 

fritidsaktiviteter två timmar per dag, måndag-fredag klockan 16-18, efter att 

skolan har slutat. Det är inte fastställt var verksamheten ska ske, utan ett 

önskemål är att komma in i Slottegymnasiets idrottshall på tider där andra 

föreningar redan har bokade tider. De sökta pengarna ska gå till 

lönekostnader för personal under sex månader enligt kostnadsberäkning.  

 

Med tanke på att andra föreningarnas verksamheter sker ideellt föreslås 

ansökan avslås.    

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 mars 2019 

Ansökan med Årsbokslut verksamhetsberättelse med mera 

 

Jäv 

 

Bertil Skoog (L) anmäler jäv och Anneli Wallberg träder in i hans ställe.      
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Yrkanden 

 

Annelie Wallberg (S) bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt  
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§ 40 Dnr 00190/2019  

Försäljning av fastigheten Kläppa 10:48 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Fastigheten Kläppa 10:48 säljs och delas upp mellan fastigheterna 

Kläppa 10:47 och 10:49. 

 

2. Priset sätts till 35 kronor per kvadratmeter. 

 

3. Förrättningskostnaden betalas av köparna.  

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna av fastigheterna Kläppa 10:47 och 10:49 önskar tillsammans 

förvärva och dela på mellanliggande fastigheten Kläppa 10:48 som utgör en 

detaljplanelagd byggnadstomt om 799 kvadratmeter. Önskemålet togs upp 

17  mars 2015, § 46och det beslutades då att avvakta den nya fördjupade 

översiktsplanen för Ljusdals tätort innan beslut fattas i ärendet. Den nya 

fördjupade översiktsplanen har nu vunnit laga kraft och ändrar inte 

förutsättningarna i ärendet. 

 

Den aktuella tomten har funnits tillgänglig för tomtköpare sedan åttiotalet då 

övriga tomter i området bebyggdes, men har inte varit föremål för intresse. I 

området finns ytterligare en avstyckad tomt för bostad på drygt 1 000 

kvadratmeter samt kommunal mark detaljplanerad för bostäder som kan 

styckas av vid intresse, försäljning av denna tomt är därför inte till hinder för 

förtätning av området.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och karta 13 mars 2019 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 17 mars 2019   

 

Yrkanden 

 

Christer Sjöström (M), Olle Fack (C), Jonny Mill (LB), Bertil Skoog (L), 

Oscar Löfgren (V), Sune Frost (MP): bifall till samhällsservice-

förvaltningens förslag.    
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Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt      
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§ 41 Dnr 00134/2019  

Önskemål från Cornex AB om att få köpa del av 
fastigheten Storbyn 36:2 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Kommunen avser att försälja ett område om cirka 15 500 kvadratmeter 

av Ljusdal Storbyn 36:2 till Cornex AB. 

 

2. Köpeskillingen ska utgöra 25 kronor per kvadratmeter och 

fastighetsbildningskostnader ska erläggas av köparen. 

 

3. Exte erbjuds att köpa mark i område 2 och område 3 till 17,50 kronor 

per kvadratmeter och betalar vid köp fastighetsbildningskostnader. 

 

4. Exte AB får rådighet över vägen i första hand genom köp och i andra 

hand genom servitut. Vid köp sätts samma pris som för övrig av Exte 

köpt mark.  

Sammanfattning av ärendet 

Cornex AB hör ihop med A-Svets & Mek AB och är en mekanisk verkstad 

med sitt säte i Färila. De hyr i dag lokaler men börjar bli trångbodda och har 

därför kommit med en förfrågan att köpa mark enligt karta på fastigheten 

Storbyn 36:2. Syftet med köpet är att bygga en verkstad. 

 

Marken är detaljplanerad som industrimark och arrenderas i dag av Exte som 

inte använder marken utan enbart har arrenderat marken av praktiska skäl för 

att ha marken inhägnad. I arrendeavtalet finns villkoret att de ska släppa 

marken vid intresse från annat företag.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och kartor 12 mars 2019 

Avtal om lägenhetsarvode 13 november 2007 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 24 

 

Yrkanden 

 

Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt      
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§ 42 Dnr 00200/2019  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerfamiljshus 
på Lillhaga 1:87 och 1:88 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadshöjd, liten 

avvikelse medges. 

 

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

 

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

antas Johan Jonsson med certifieringsnummer SC0711-16. 

 

4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.  

 

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

detta ärende.  Sökanden uppmanas kontakta handläggaren på plan- och 

bygg för att boka samråd. 

 

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

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

 

Avgiften för beslutet är 40 870 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.    

Sammanfattning av ärendet 

Sökande: NG Fastigheter 5 AB, Lillskogsvägen 13B, 133 34 Saltsjöbaden. 

 

Bygglov är sökt för att uppföra ett flerfamiljshus på fastigheterna Lillhaga 

1:87 och 1:88. Det ska finnas sex lägenheter och en gemensamhetsyta där 

personalutrymmen samt tvättstuga finns. Utanför byggnaden kommer det att 

finnas fem ordinarie parkeringsplatser samt en parkeringsplats avsedd för 

funktionsvarierade. 
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Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 57 "Borr-Lillhaga byggnadsplan", 

fastställd 1974. Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten får 

bebyggas för bostäder i en våning. 

 

Yttranden 

Ansökan har skickats som underrättelse till Lillhaga 1:33, Lillhaga 1:67, 

Lillhaga 1:59, Lillhaga 1:57, Lillhaga 1:73 och Lillhaga 1:76 som samtliga 

har inkommit med synpunkter.  

 

Förutom de som har fått underrättelsen har kringliggande fastigheter 

meddelat att de stöttar yttrandet från Lillhaga 1:67. Inkomna synpunkter från 

grannar, sakägare och övriga som yttrat sig har kommunicerats med 

sökanden som har inkommit med bemötanden. 

 

Yttrande från Lillhaga 1:67: 

I yttrandet från Lillhaga 1:67 skriver de att byggnaden är för hög enligt 

detaljplanen och påverkar deras utsikt. Enligt detaljplanen är det småhus som 

passar in i omgivningen som ska byggas, i och med det så anser de att huset 

avviker i avseende byggyta och utformning. Det blir en ökad trafik som 

Garvarvägen inte klarar av. De anser att sökt åtgärd inte överensstämmer 

med detaljplanen då det kommer vara en arbetsplats. Det är en otydlig 

verksamhetsbeskrivning och bör tolkas som att det kommer bedrivas vård 

som inte överensstämmer med detaljplanen. Ett LSS-boende, Lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade, får inte ligga för nära andra 

tillståndspliktiga verksamheter och Lillhaga förskola ligger precis bredvid.  

 

Sökandens bemötande av yttrande från Lillhaga 1:67 

I bemötandet avseende yttrandet från Lillhaga 1:67 med flera skriver 

sökanden att de är medvetna om höjden men har en önskan att det ska 

hanteras som en mindre avvikelse. De har medvetet valt en låglutande 

takvinkel för att hålla nere totalhöjden som inte är reglerad i detaljplanen då 

en högre nockhöjd kan vara mer störande i området. Området där 

fastigheterna ligger har bestämmelse "B" bostadsändamål som inte reglerar 

fastighetstyp utan avser även till exempel flerbostadshus. 

Då boendet är bemannat dygnet runt är det cirka 10 arbetstillfällen totalt men 

att det är som mest 2 - 2,5 personal samtidigt på boendet, därför alstrar det 

inte nämnvärt mer trafik i området än om fastigheterna bebyggs med 

enfamiljshus. 

 

Ett LSS-boende är ett gruppboende för personer med funktionsvariationer. 

Det är i huvudsak ett boende med funktioner för stöd och omsorg kopplat till 

boendet och ska behandlas under planbestämmelsen B enligt PBL 
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Kunskapsbanken på Boverkets hemsida. Ett liknande fall i Eskilstuna 

överklagades på samma grunder och fick avslag hos länsstyrelsen, mark- och 

miljödomstolen samt beviljades inte prövningstillstånd från Mark- och 

miljööverdomstolen. De anser att verksamhetsbeskrivningen är tydlig med 

att detta avser ett boende för stöd och omsorg enligt LSS-lagen. 

Boverket skriver avseende planbestämmelsen (B) bostäder: "I begreppet 

bostäder ingår också gruppbostäder även om boendet kräver ständig tillsyn 

av personal". I övrigt kan förtydligas att det är ett stadigvarande boende där 

det inte bedrivs vård utan stöd och omsorg.  

 

Det som menas med andra tillståndspliktiga verksamheter är att man inte ska 

ha för många av liknande bostäder i ett och samma område. En förskola är 

en helt annan typ av tillståndspliktig verksamhet och avses inte i denna 

bemärkelsen. IVO kommer senare att granska verksamheten och bedöma 

dess lämplighet ur ett verksamhetsperspektiv. Men i ett område med många 

sedvanliga bostäder och andra samhällsfunktioner som förskola är 

bedömningen att man kommer se positivt på denna etablering. Det är inte 

ovanligt att det blandas verksamheter som förskolor och IVO- 

tillståndspliktiga verksamheter i samma byggnad. 

  

Yttrande från Lillhaga 1:33 

I yttrandet från Lillhaga 1:33 skriver de att huset som planeras avviker från 

detaljplanen i utformning och byggyta.  

Att byggnadens höjd kommer att påverka deras utsikt på ett negativt sätt. 

Att det finns privatpersoner som är intresserade att bygga på tomten.  

Att byggnationen kommer innebära en kraftigt ökad trafik på Garvarvägen 

och att vägen är för smal för mängden trafik från förskolan i dagsläget.  

Att tillåta byggnation av ett LSS-boende för personkrets 1 mittemot en 

förskola är helt vansinnigt. Att föräldrar och personal upplever en stor oro 

inför eventuellt byggande samt att personer de har kontaktat, som arbetar på 

LSS-boende, anser att det är en olämplig placering. 

 

Sökandens bemötande av yttrande från Lillhaga 1:33 

I bemötandet avseende yttrandet från Lillhaga 1:33 skriver sökande att flera 

punkter redan är besvarade i tidigare bemötande. Att yttrandet gällande 

vilket personkrets som boendet är avsett för inte hör hemma i 

bygglovprocessen men då det är kommunicerat så vill de ge sin syn på 

ärendet.  

Det finns tre personkretsar och den bredaste är personkrets nr 1, den avser 

alla personer med någon typ av medfödd funktionsvariation, autism eller 

autismliknande tillstånd.  

Personkrets 2 avser personer med betydande och bestående 

begåvningsmässiga funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder. 
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Personkrets 3 avser personer med stora och varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och som ger stora 

problem i den dagliga livsföringen. Detta innebär att personkrets 1 sträcker 

sig från lindrig utvecklingsstörning till autism. Man kommer alltid behöva 

placera personer utifrån de förutsättningar som finns i respektive ärende 

avseende diagnos, miljö, lokalisering.  

Avseende lokalisering så skriver Socialstyrelsen i sin vägdelning för LSS 

utifrån lokalisering att "en bostad med särskild service bör finnas i en miljö 

som ger förutsättningar för den enskilde att delta aktivt i samhällslivet". Så 

som det resoneras i yttrandet kan man undra om man önskar sig tillbaka 50-

100 år i tiden då personer med dessa funktionsvariationer 

institutionaliserades.  

Det viktigaste med hela LSS-lagstiftningen är integrationen av dessa 

personer i samhället. Det handlar i huvudsak om att unga vuxna som bott hos 

sina föräldrar får en möjlighet till ett självständigt liv. Detta är unikt för 

Sverige och något vi ska vara stolta över, inte rädda för. 

Hoppas man kan se vårt initiativ som en möjlighet och ett välkommet 

tillskott till samhället istället för att känna rädsla och oro. Det kommer att 

bjudas in till ett öppet hus för grannar och sakägare för att få träffa 

verksamheten. 

 

Yttrande från föräldrar till barn på Lillhaga förskola  

Med tanke på detaljplan, den ökade trafiken och genomströmningen i 

området motsäger de sig en byggnation av LSS-boende.  

 

Sökandes bemötande av yttrandet från föräldrarna 

Sökande har valt att ej bemöta detta.  

 

Motivering till beslut 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende byggnadshöjd. Enligt 

detaljplanen får byggnadshöjden uppgå till 3,5 meter och enligt underlaget 

från sökande så framgår det att byggnadshöjden på den sökta åtgärden är 3,9 

meter. Detta innebär att åtgärden är 40 cm högre än detaljplanen, vilket 

skulle innebära en skillnad på cirka 11 procent. I övrigt anser nämnden att 

åtgärden är förenlig med detaljplanen. Vid en prövning av en liten avvikelse 

så måste även nämnden göra bedömningen åtgärden strider mot 

detaljplanens syfte eller inte. Nämnden måste anta att detaljplanens syfte var 

att möjliggöra bostäder i området. Det innebär att åtgärden ej strider mot 

detaljplanen syfte. 

 

Nämndens ställningstagande utifrån yttranden 

I de klagandes yttrande så framför de synpunkter angående, att området skall 

vara tillgängligt för bostadsändamål och detta skulle kunna anses vara vård.  



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

21(43) 

Datum 

2019-03-26 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Nämndens bedömning är att denna typ av boende är att likställa med ett 

normalt boende och man kan likställa vårdbehovet med det som kan antas 

behövas i vilket boende som helst och åtgärden ska därför bedömas som 

boende och inte vård.  

 

De framför också att genom att det blir en arbetsplats så är det ej att anse 

vara bostäder. Nämndens bedömning är att arbetsplatsen inte är det primära 

ändamålet i användningen utan det är bostad. Vilket innebär att åtgärden 

följer detaljplanen i det avseendet.  

 

De klagande framför också att höjden strider mot gällande detaljplan och att 

detta är helt korrekt. Nämnden måste då ta ställning till om åtgärden går att 

bedöma som en liten avvikelse eller inte. I tidigare rättsfall kan man 

konstatera att det inte är ovanligt med avvikelser i storleksordningen 10 

procent. Denna åtgärden skulle innebära en avvikelse om cirka 11 procent 

vilket nämnden anser vara en liten avvikelse.  

 

De framför också att trafiken skulle öka i området och att vägen inte är 

anpassad för detta. Detaljplanen medger byggrätter på platsen alltså var det 

tänkt att denna fastighet skulle bebyggas redan när man gjorde detaljplanen. 

Vilket innebär att trafikfrågan är hanterad i planprocessen. Denna typ av 

boende kommer inte att alstra nämnvärt mer trafik än småhus.  

 

Klagande påstår också att åtgärden skulle strida mot detaljplanens byggrätt i 

en för stor byggyta.  

 

I detaljplanen finns det en areabestämmelse som anger hur mycket man får 

exploatera. Areabestämmelsen är satt till 1100 kvadratmeter fördelat på 

fastigheterna Lillhaga 1:87, 1:88 och 1:89. Den sökta åtgärden innebär att 

fastigheterna Lillhaga 1:87 och 1:88 bebyggs med 502 kvadratmeter och 

enligt tidigare beviljat bygglov på Lillhaga 1:89 kommer den fastigheten 

bebyggas med 182,9 kvadratmeter. Det ger en total byggyta på 684,9 

kvadratmeter inom området för areabestämmelsen vilket innebär att åtgärden 

inte kan strida mot detaljplanen i detta avseende.  

 

I ett yttrande så påpekas det att byggnationen inte skulle passa in i 

omgivningen. Eftersom det inte finns några planbestämmelser kring detta 

samt att övrig bebyggelse i området är varierande avseende färg och form 

samt storlek gör nämnden bedömningen att åtgärden inte kommer avvika 

väsentligt mot kringliggande bebyggelse.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att åtgärden strider mot detaljplanen 

gällande byggnadshöjd men att detta kan anses vara en liten avvikelse. 
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Nämnden anser att åtgärden kommer att komplettera omgivningen på ett 

acceptabelt vis och i allt förutom byggnadshöjden följer gällande detaljplan. 

Åtgärden följer i övrigt 2 och 8 kap Plan- och bygglagen. Det leder nämnden 

fram till att bygglov för åtgärden ska beviljas.  

 

Upplysningar 

 

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 

 

Åtgärder får inte påbörjas tidigare än 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 utstakning, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning 

debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten.  

 

Beslutsunderlag 

 

Ansökan diarieförd 4 januari 2019 

Ritningar diarieförd 30 januari 201 

Nybyggnadskarta diarieförd 30 januari 2019 

Situationsplan diarieförd 30 januari 2019 

Kontrollansvarig diarieförd 4 januari 2019 

Verksamhetsbeskrivning diarieförd 22 januari 2019 

Utlåtande om tillgänglighet diarieförd 22 februari 2019 

Intyg från arbetstagarorganisation eller motsvarande diarieförd 30 januari 

2019 

Yttrande från Lillhaga 1:33 diarieförd 18 februari 2019 

Yttrande från Lillhaga 1:67 diarieförd 18 februari 2019 
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Samtycken med Lillhaga 1:67´s yttrande diarieförda 18 februari 2019 

Yttrande från föräldrar till barn på Lillhaga förskola diarieförd 18 februari 

2019 

Bemötande avseende yttrande från Lillhaga 1:67 mfl. diariefört 19 februari 

2019 

Bemötande avseende yttrande från Lillhaga 1:33 diariefört 22 februari 2019 

 

Yrkanden 

 

Iréne Jonsson (S), Oscar Löfgren (V), Bertil Skoog (L), Sune Frost (MP): 

bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

 

Beslut och handlingar som ingår i beslutet delges  

Sökanden  

KA, Johan Jonsson per epost 

Lillhaga 1:89 

Lillhaga 1:67 

Lillhaga 1:57 

Lillhaga 1:73 

Lillhaga 1:76 

Underrättelse om beslutet per infobrev och sitplan 

Lillhaga 1:59 

Fastigheter som yttrat sig i ärendet.  

Lillhaga 1:33 

Lillhaga 1:49 

Lillhaga 1:43 

Lillhaga 1:51 

Lillhaga 1:75 

Lillhaga 1:46 

Lillhaga 1:54 

Lillhaga 1:53 
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Lillhaga 1:56 

Lillhaga 1:74 

Lillhaga 1:45 

Lillhaga 1:44 

Lillhaga 1:90 

Lillhaga 1:71 

Lillhaga 1:70 

Lillhaga 1:69 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar      
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§ 43 Dnr 00065/2019  

Detaljplan för Öster-Skästra 7:2, "Skålbosjön sydöst" - 
beslut om planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen lämnas ett negativt planbesked 

för fastigheten Öster-Skästra 7:2 

 

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

bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för 

fastigheten Öster-Skästra 7:2 vid Skålbosjön i närheten av Järvsö. 

 

Syftet med ansökan är att fastigheten styckas av för 12 tomter. Utformningen 

av planbestämmelserna är tänkt att följa bestämmelserna i närliggande 

detaljplaner. 

 

Inskickat material ska ses som ett förslag till planutformning och underlag 

för besked om planläggning, inte som färdiga dokument. Tomterna syftar till 

kvartersmark för bostäder, samt gemensamhetsanläggning för gata inom 

området. 

 

En första begäran om planbesked inkom till kommunen, den sökande fick då 

ett positivt besked om planläggning enligt inkommen begäran 22 juni 2017. l 

samband med att planuppdraget skulle beslutas (det formella beslutet om 

planstart) enligt angiven tidplan så beslutade kommunstyrelsen att inte ge 

något planuppdrag 9 augusti 2018. 

 

Därmed avslutades ärendet. En ny begäran om planbesked inkom till 

kommunen 14 januari 2019 med ett reviderat förslag med tillhörande 

bilagor.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 mars 2019 

Ansökan om planbesked för fastigheten Öster Skästra 7:2, Skålbo 14 januari 2019  
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Yrkanden 

 

Olle Fack (C): positivt planbesked ska lämnas. 

 

Oscar Löfgren (V) och Iréne Jonsson (S) bifall till samhällsservice-

förvaltningens förslag.    

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer de båda yrkandena emot varandra och finner att 

nämnden bifaller Oscar Löfgrens och Iréne Jonssons yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Samhällsservicenämnden godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

Nej-röst för avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

 

Omröstningsresultat 

  

Med fyra Ja-röster mot tre Nej-röster beslutar samhällsservicenämnden att 

bifalla samhällsserviceförvaltningens förslag.     

 

 

Omröstningsprotokoll § 43 

 Ja Nej Avstår 

Iréne Jonsson (S)  X   

Sune Frost (MP)  X  

Olle Fack (C)  X  

Bertil Skoog (L)  X   

Christer Sjöström (M)   X  

Oscar Löfgren (V)  X   

Jonny Mill (LB)  X   

Summa: 4 3  

Total: 7 

 

 

Beslutsexpediering 

Plan- och byggenheten 

Akt      
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§ 44 Dnr 00008/2019  

Detaljplan för Kramsta S:4 Kramsta Hällar - beslut om 
planuppdrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Planuppdrag  för planläggning av bostadsbebyggelse för Kramsta S:4 

"Kramsta-hällar” med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen. 

 

2. Planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar 

föreligger och att elljusspårets dragning säkerställs. 

 

3. Gemensamhetsanläggning för vatten- och avlopp samt vägar inom 

området möjliggörs. 

 

4. Debitering för planarbetet sker enligt kommunfullmäktige antagen plan- 

och bygglovtaxa. Planavtal skall upprättas med exploatör innan arbetet 

påbörjas.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked/planläggning inkom 19 februari 2018 från Järvsö 

storskifteslag med avsikten att detaljplanelägga tomter för radhus och villor 

cirka en kilometer söder om Järvsö tätort. Området runt fastigheten är 

ianspråktaget för bostadsbebyggelse och ett elljusbelyst skidspår går genom 

delar av området i norr. 

 

Fastigheten är idag obebyggd och har en area om cirka 11,6 hektar. 

Positivt planbesked lämnades 12 juni 2018 av kommunstyrelsens 

samhällsutvecklingsutskott. 

 

Muntlig dialog har förts med Ljusdal vatten, där man kommit fram till att en 

gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp är lämpligt för att sedan 

ansluta till det kommunala VA-nätet via en anslutningspunkt fram till 

områdets fastighetsgräns. 

 

Området som önskas exploateras berörs av riksintresse för friluftsliv samt 

riksintresse för rörligt friluftsliv. Området finns omnämnt i naturvårds-

program.  
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Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 mars 2019 

Besked om positivt planbesked 4 juni 2018 

 

Yrkanden 

 

Sune Frost (MP), Olle Fack (C), Bertil Skoog (L): bifall till förslaget.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Protokollsanteckning 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ak      
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§ 45 Dnr 00010/2019  

VA-plan för Ljusdals kommun - lägesrapport 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Planingenjör Viktor Svensson ger en lägesrapport gällande VA-planen. 

 

WSP konsult har varit med och tagit fram planen som är kommun-

övergripande. Planen ska vara en långsiktig plan för vatten- och 

avloppsförsörjningen i kommunen. 

 

Planen kommer att leda fram till att nya verksamhetsområden bildas för 

kommunalt VA. Planen är inget tematiskt tillägg, men man har dock haft 

medborgardialog. 

 

Innehåll 

VA-policy 

VA-översikt 

Utbyggnadsområden 

 

Faktorer 

Utbyggnadsområden 

Prioriteringar 

Miljöfaktorer 

Hälsofaktorer 

Samhällsfaktorer 

 

Framtiden 

Kort sikt 

Medellång sikt 

Långsikt  
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Beroende och resurser 

Plan- och byggenheten 

Miljöenheten 

Ljusdal Vatten 

WSP Group 

Politiker 

 

Medborgardialog har hållits i Los, Järvsö och Ljusdal, 20-22 mars 

 

Efter medborgardialogen har projektet avstannat beroende på inkomna 

synpunkter. Interna möten har ägt rum om bemötande av dessa synpunkter. 

 

Nästa steg 

En interngranskning för att senare ta upp förslaget till beslut 

Styrgrupp ska tillsättas.       

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Ak      

 

 



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

31(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 46 Dnr 00023/2019  

Information om pågående planuppdrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Planingenjörerna Fredrik Wallby, Viktor Svensson, Kerstin Johansson samt 

plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund informerar om pågående 

planuppdrag: 

   

Fredrik  Beräknas vara klar 
Detaljplan Östernäs  Pågår jan-feb 2020 

Detaljplan Östra Östernäs  Pågår jan-feb 2020 

Detaljplan Postplan  Pausad juni-juli 2020 

Detaljplan Cirkulationsplan Höga   Pågår snart antagande 

Detaljplan Planskild korsning OK Pågår snart antagande 

Översiktlig karta vindkraftsutbyggnad  Pågår fortgår  

- svara på remisser kontinuerligt mm   

Detaljplan Grytan Järvsö Pågår april-maj 2020 

Detaljplan Bussgods  Uppstart  juni-juli 2020 

Detaljplan Kyrkbylyckan Pågår april 2019 för planbesked 

Aktualitetsprövning ÖP (2010) Uppstart okt-nov 220   

FÖP Ljusdal  Avslut KLAR 

 

Viktor 

VA-plan  Pågår   juni-juli 2019 

Detaljplan Långholmen  Pausad avslutas pga avyttring 

Detaljplan Järvsö skidnedfart  Pågår aug-sep 2019 

Detaljplan Top resort Öjeberget   Pågår juni-juli 2019 

Detaljplan Kramsta Hällar Pågår juli-juli 2020 

Detaljplan för f d campingen i Järvsö Pågår april-maj 2020 

FÖP Öjeberget   Pågår dec-jan 2020 

Öster- Skästra 7:2 (Skålbosjön) Pågår avslag planbesked  

Väster-Skästra (Yckelsbosjön) Pågår april 2019 för planbesked 

Detaljplan Nore 30:4  Pågår april 2019 för planbesked 

Detaljplan omlastningsterminal Pausad okt-nov 2020 

Skelettplan gator och vägar  Uppstart okt-nov 2020 
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PROTOKOLL 

Sida 
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Datum 
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Kerstin 

Detaljplan Museet Pågår mars-april 2020 

Kulturmiljöprogram Ljusdal Uppstart aug-sep 2020 

Bränta söder om riksvägen –  Pågår mars-apr 2020  

cirkulär odling tomat och fisk 

 

Förutom ovanstående planer finns ett antal planer och planuppdrag som ska 

upphävas och/eller som ligger vilande av olika skäl. 

 

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 

33(43) 
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§ 47 Dnr 00009/2019  

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera - 
utredning föroreningar 

Samhällsservicenämndens förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Samhällsserviceförvaltningen anslås upp till maximalt 300 000 kronor 

(trehundratusen kronor) för anlitande av konsult till utredning av 

föroreningssituationen på östra Östernäs, inom nuvarande detaljplan för 

idrott, handel och kontor. 

 

2. Pengar tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att detaljplanera den östra delen av Östernäs 11:4 med flera 

pågår enligt beslut i samhällsutvecklingsutskottet den 16 oktober 2018, § 

113.          

 

För att undersöka förutsättningarna för känslig markanvändning behöver 

föroreningssituationen i området utredas. Området har sedan tidigare varit 

planlagt för industri och en sågverksamhet pågick på området mellan 1886 - 

1990. Omfattande miljötekniska markundersökningar har utförts i den västra 

delen av fastigheten. I den östra delen är undersökningarna begränsade till ett 

fåtal provtagningspunkter. Dessa har dock visat på förekomst av 

föroreningar över de generella riktvärdena för mindre känslig 

markanvändning. Den miljötekniska markundersökningen ska ge en bild av 

föroreningssituationen och risken för människor att permanent vistas inom 

området.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 mars 2019 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 oktober 2018, § 113    
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Yrkanden 

 

Oscar Löfgren (V), Olle Fack (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens 

förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt      

 

 



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 00007/2019  

Styrgrupp för fördjupad översiktsplan för Öjeberget i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Nämndens presidium ska utgöra styrgrupp för arbetet med FÖP 

Öjeberget.  

Sammanfattning av ärendet 

Det tidigare samhällsutvecklingsutskottet utgjorde styrgrupp för arbetet med 

FÖP Öjeberget. Då detta utskott nu ersatts av Samhällsservicenämnden i den 

nya organisationen så övergår detta uppdrag till nämnden att hantera. 

Styrgruppens uppdrag består i att aktivt medverka i arbetsprocessen 

tillsammans med ansvariga tjänstemän, och för att detta ska bli effektivt så 

förordas att en mindre grupp av nämndens ledamöter utgör denna styrgrupp. 

Därför föreslås att nämndens presidium utses som styrgrupp för FÖP 

Öjeberget.  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 mars 2019  

 

Yrkanden 

 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att arbetsutskottet bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt      

 

 



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

36(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 49 Dnr 00023/2019  

Information om bostadsanpassningsbidrag  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Tillgänglighetsansvarige Roland Nilsson informerar om reglerna kring 

bostadsanpassningsbidrag. Lagen som reglerar bidraget heter Lag om 

bostadsanpassningsbidrag. Det kom en ny lag 2018, men den innebar inte så 

stora förändringar. 

 

Syftet med bidraget är att personer med funktionsnedsättningar ska ha 

möjlighet att anpassa bostaden för att de ska kunna bo kvar hemma. 

 

Ansökan sker till kommunen med utlåtande från arbetsterapeut. Roland 

Nilsson hanterar och bedömer om det är förenligt med lagen om 

bostadsanpassning. Det handlar om bidrag till hemmets fasta funktioner. 

Åtgärden ska inte innebära ett tillskapande av nya funktioner. 

 

Roland Nilsson har delegation att besluta upp till fem prisbasbelopp. När 

sökt bidrag är större än så kommer nämnden att få besluta.       

 

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 

37(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 50 Dnr 00165/2019  

Information om remissvar lämnat till kommunstyrelsen 
gällande strukturella förändringar 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss till nämnden gällande strukturella 

förändringar. Remissen gäller dels hur nämnden säkerställer att gällande 

budgetram för 2019 kan hållas och dels ska nämnden redovisa tidsplan som 

innebär billigare och bättre verksamhet som sänker kostnaderna med fem 

miljoner kronor. 

 

Eftersom svarstiden var kort har ett ordförandebeslut lämnats som innebär: 

 

1. Samhällsservicenämnden planerar för att hålla beslutade budgetramar 

2019. 

 

2. Samhällsservicenämnden planerar för strukturella förändringar i syfte att 

utveckla verksamheten samt hålla budgetramarna även för 2020 och 

framåt.    

 

Beslutsunderlag 

 

Ordförandebeslut 12 mars 2019 

      

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 

38(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 51 Dnr 00195/2019  

Dataskyddsombud 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Kaj Learum, Integrit AB, utses att vara dataskyddsombud för samhälls-

servicenämnden.    

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-

giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.  

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 

granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är att hjälpa organisationen 

att följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de 

personuppgiftsansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga.  

Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). 

 

Kommunen kan utse ett gemensamt ombud för samtliga nämnder. Varje 

nämnd måste dock själv fatta beslut om att utse det gemensamma 

dataskyddsombudet.          

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 mars 2019 

      

Yrkanden 

 

Sune Frost (MP): bifall samhällsserviceförvaltningens förslag.      

 



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.   

 

 

Beslutsexpediering      

Akt 

 



 

Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 

Sida 

40(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 52 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN (Gata-park) 12-26 

SSN 1-2 

Bygg § 90-157 

Miljö § 132-358 

Räddningstjänst 1-3, 7, 19-21  

 

Beslutsunderlag 

 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 mars 2019 

      

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 

41(43) 

Datum 

2019-03-26 
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§ 53 Dnr 00164/2019  

Information om Miljöbalken och Livsmedelslagen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Karin Hansson informerar om Miljöbalken och Livsmedelslagen. 

 

Miljöbalken 

Miljöenheten arbetar främst med kapitel ett och två samt delar av kapitel nio 

och tio. 

 

5,5 tjänster på enheten jobbar både med tillsyn och prövning. 238 

verksamheter har återkommande tillsyn. 

 

Livsmedelslagen 

På miljöenheten arbetar 2,5 tjänst med anmälningar  och kontroller. 230 

verksamheter har återkommande kontroller.  

 

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 

42(43) 
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§ 54 Dnr 00023/2019  

Information om Kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultursamordnare Marie Abrahamsson informerar om kulturenhetens 

verksamhet. 

 

Det finns inskrivet i Barnkonventionen 2020 att barn har rätt till kultur. 

 

Styrdokument: 

Barnkonventionen 2020 

Regional kulturplan 

Visionen 

Samverkan och service 

Kulturstrategi, konstpolicy, kulturgaranti 

 

Kultursamverkansmodellen: 

Kulturrådet 

Statens konstråd 

Region Gävleborg, Folkteatern, Länsmuseet, Arkiv Gävleborg, 

Symfoniorkester, Hälsinglands museum 

Kommunala: bibliotek, Stenegård, Ljusdalsbygdens museum och 

Slottehubben. 

 

På enheten arbetar en Kulturstrateg på 100 procent och en Kultursamordnare 

på 50 procent. 

Enheten handhar Kulturärenden, bidragshantering, projektansökningar, 

kulturstipendium, kultur för barn och unga, konst, kultursamverkansprojekt. 

 

Kultur för barn och unga/Skolkultur 

Alla barn och unga ska erbjudas minst en professionell kulturupplevelse per 

år. 

 

Ljusdals kommun är pilotkommun för regional kulturgaranti för barn och 

unga. 



 

Samhällsservicenämnden 
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På gång 2019 

Artscape 2019 är en Street Art festival kommer att äga rum i Ljusdal 2-4 

augusti.  

 

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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