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§ 56

Dnr 00008/2021

Månadsuppföljning februari 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Månadsuppföljning per februari 2021 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kerstin Andersson, controller, redogör för månadsuppföljning per februari
2021.
Månadsuppföljningen per februari 2021 visar på ett överskott på 438 000
kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 mars 2021
Månadsuppföljning 26 mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 57

Dnr 00053/2021

Budgetramar för 2022 och ELP 2023-2024
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Förvaltningens förslag till budget för 2022 samt ELP 2023-2024 för drift
och investering med tilläggsäskanden för samhällsservicenämnden samt
en förstärkning en tjänst på plan- och byggenheten godkänns..

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämnden ansvarar för ett brett spektrum av verksamheter
(Räddningstjänst, miljöenhet, plan- och byggenhet, gata- och parkenhet,
fritidsenhet, kulturenhet, Bibliotek, Fritidsgårdar) där det grundläggande
uppdraget för samtliga verksamheter är att på olika sätt bidra till och
utveckla kommunens attraktivitet, vilket i sin tur ligger till grund för
kommunens framtida utveckling och tillväxt.
Förvaltningen har en oerhört platt organisation utan centrala administrationsresurser och endast ett chefsled under förvaltningschef. Tidigare genomförda
budgetreduceringar i samhällsservicenämndens rambudget (2020-2021) har
därför inneburit direkta verksamhetsmässiga neddragningar, i form av
minskad service till kommunens invånare och företag.
I tidigare beslutad ELP (ekonomisk långtidsplan) finns angivet ytterligare
ramminskningar för samhällsservicenämndens budget avseende såväl 2022
(-1,5 miljoner kronor) som för 2023 (ytterligare -1,0 miljoner kronor). För att
inte behöva göra ytterligare nedskärningar i verksamheten och än mer
reducera servicenivån för kommunens invånare och företag under 2022 och
framåt yrkar samhällsservicenämnden på en budgetmässig ramökning med
motsvarande summor i sitt budgetäskande för 2022 samt ELP 2023-2024.
Utifrån den nya Lagen om Bostadsanpassningsbidrag (2018:222) har
kostnaden för beviljade bostadsanpassningsbidrag ökat markant och
resulterade för budgetåret 2020 i ett underskott på -2 879 000 kronor.
Samhällsservicenämnden yrkar därför på en ökning av nämndens rambudget
med 3 miljoner kronor från och med 2022 för detta ändamål.
För övriga utökade kostnader från och med 2022, bland annat kostnader för
ny utökad ledningsorganisation för Räddningstjänst utifrån ny lagstiftning
om krisberedskap, genomförande av bebyggelseinventering i köping utifrån
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beslut i FÖP (fördjupad översiktsplan) Ljusdal, samt behov av utökning av
tjänst som danspedagog vid Kulturskolan yrkar samhällsservicenämnden på
en ramökning i budget 2022 om 877 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 mars 2021
Budgetramar drift och investering 26 mars 2021
Yrkanden
Iréne Jonsson (S): Budgeten ska förstärkas med en tjänst på plan- och
byggenheten.
Kristoffer Hansson (MP), Bertil Skoog (L), Sigurd Mattsson (C), Jonny Mill
(LB), Pernilla Färlin (M), Annelie Wallberg (S): bifall till förvaltningens
förslag samt till Iréne Jonssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget
tilläggsyrkande och finner att samhällsservicenämnden också bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 58

Dnr 00040/2021

Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg gällande
Trafikverkets remiss om utpekande av riksintressen
2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Yttrandet godkänns och skickas till Länsstyrelsen Gävleborg.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen Gävleborg har begärt in yttrande gällande Trafikverkets
översyn av riksintresse kommunikationer. I Ljusdals kommun berörs väg 83
samt väg 84 med förslag om borttagande av riksintresse. I samband med
remissen lyfter kommunen frågan om omprövning av riksintresse för
timmeromlastningen i centrala Ljusdal.
Yttrande
Lastningsterminal Ljusdals tätort:
Genom centrala Ljusdal går järnvägen Norra stambanan som är utpekat
riksintresse för kommunikationer. I anslutning till Norra Stambanan finns i
centrala Ljusdal en lastningsterminal som också är utpekat riksintresse
”Lastningsterminal Ljusdal tätort”. Det har sedan flera decennier pågått en
verksamhet med omlastning av virke från lastbil till tåg samt att det även
läggs upp virkesvältor för lagring på detta område.
Omlastningsverksamheten påverkar i hög grad den centrala miljön i
köpingen då det utgör en miljöstörning i flera avseenden såsom buller,
damm, vibrationer och störande ljuskällor. Området upplevs som skräpigt.
Det föreligger fara utifrån olycksrisk för befolkningen och inte minst barn,
ett tillsynsärende gällande att ungdomar har setts klättra på virkesvältorna
finns diariefört. Omlastningen förstärker den barriäreffekt som järnvägen
utgör och innebär i flera avseenden svåra hinder för utvecklingen av Ljusdals
centrum. Transporter till och från området bidrar också till de negativa
effekterna av dess nuvarande placering. Det bedöms att ett borttagande av
riksintresse på den nuvarande platsen minimerar de skador som i dag utgörs
av den pågående verksamheten.
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I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal tydliggörs frågan om
timmeromlastningen och att området överlappas av tre olika riksintressen
såsom rörligt friluftsliv och riksintresse för skyddat vattendrag. Kommunen
anser i den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal att riksintressen inte
nödvändigtvis behöver fastslås, då det i framtiden kan försvåra en eventuell
flytt av terminalen.
Omlastningsverksamheten försvårar bebyggelseutvecklingen i Ljusdals
tätort. Det pågår ett detaljplanearbete med att ge Ljusdals centrum ett
attraktivt bostadsområde på Östernäs. Detaljplanerna är i dagsläget
överklagade.
För att tillgodose behovet av en timmeromlastning i Ljusdals kommun på
annan plats, pågår arbetet med framtagande av en ny detaljplan
”Omlastningsterminal i Kläppa” som befinner sig i samrådsskedet och där
fortgår arbetet.
Kommunen har varit tydlig med att det är direkt olämpligt att nuvarande
verksamhet på den aktuella platsen kan tillåtas fortsätta och vidhåller tidigare
ställningstagande om att begära en omprövning av riksintresset på den
aktuella platsen.
Ett borttagande av riksintresset för timmeromlastningen skulle medföra en
positiv riktning för samhällsutvecklingen i Ljusdals kommun och motiverat
utifrån aktuella kriterier.
Handlingar kommunen hänvisar till är bland annat: Fördjupad Översiktsplan
för Ljusdals tätort antagen av kommunfullmäktig 28 januari 2019, § 3.
Länsstyrelsen Gävleborg: Begäran om omprövning av riksintresseanspråk
daterad 4 mars 2019 (dnr 8636-18).
Väg 83 Länsgräns Västernorrlands län - Tönnebro
Väg 84 Länsgräns Jämtlands län – Hudiksvall:
Väg 83 samt väg 84 går båda genom Ljusdals kommun. Kommunen består
av stora skogsarealer vilket medför att många virkestransporter sker dagligen
på vägarna som utgör viktiga förbindelser för trafikflöden. Vägarna upplevs
som hårt trafikerade i samband med helger och lov av fjälltrafik där det
också stundtals kan vara svårt för ortsbefolkningen att nyttja vägarna.
Båda vägarna utgör förbindelser för att säkerställa framkomlighet vid
omledning av trafik, i samband med exempelvis underhållsarbeten eller vid
akuta trafikstörningar och andra särskilda händelser på vägarna E4 eller E45.
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Ett borttagande av riksintresse på väg 83 och väg 84 får inte medföra att
deras vägstandard försämras och det är inte godtagbart att underhållsarbetena
försämras till en lägre nivå.
Om ett borttagande av riksintresse skulle ge någon konsekvens i negativ
riktning är det en skada som inte är godtagbar och motiverad.
Beslutsunderlag
Förslag remissyttrande 29 mars 2021
Skrivelse från Inlandsbanan 19 mars 2021
Nyheter från Länsstyrelsen Gävleborg gällande remissen 10 mars 2021
Remiss från Länsstyrelsen Gävleborg 10 februari 2021
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till att yttrandet godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Länsstyrelsen Gävleborg
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 59

Dnr 00055/2021

Begäran från kommunstyrelsen om yttrande gällande
beslut om verksamhetsområde för kommunalt VA i
Lörstrand
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Yttrandet godkänns och skickas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
I Lörstrand söder om Järvsö finns kommunalt VA i form av anläggning för
omhändertagande av avlopp. I dagsläget arbetar Ljusdal Vatten AB med att
åtgärda avloppsanläggningen med tillhörande ledningsnät i Lörstrand då
dessa är föråldrade.
Ett fastställt verksamhetsområde har stor betydelse för att kunna
dimensionera ersättningslösningen för avloppsanläggningen, upprätta
ledningsrätter samt hantera anslutet dagvatten till spillvattennätet.
Yttrande
Samhällsserviceförvaltningens plan- och byggenhet har inga synpunkter på
fastställande av verksamhetsområdet. Enheten har inga pågående plan- eller
byggärenden i eller omkring området som påverkas av beslutet, och anser att
beslut om verksamhetsområde stämmer väl överens med ställningstaganden i
Ljusdals kommuns VA-plan.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2021
Förslag från Ljusdal Vatten AB om kommunalt VA-område i Lörstrand 19
mars 2021
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
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§ 60

Dnr 00058/2021

Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag om att norska flaggan ska hissas på halv eller
hel stång 22 juli 2021 då det är 10 år sedan
terrorattacken på Utøya
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att nämnden får i uppdrag att köpa in
en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför
Kommunhuset den 22 juli 2021.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige där förslagsställaren vill att den norska flaggan ska hissas på halv eller hel stång den 22
juli 2021, med anledning av att det då är 10 år sedan den tragiska massakern
på Utöya i Norge inträffade.
Samhällsserviceförvaltningen genom gata- och parkenheten kan åta sig att
köpa in en norsk flagga samt genomföra flaggning på halv stång utanför
Kommunhuset under dagen den 22 juli 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 april 2021
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2021
Medborgarförslag 22 februari 2021
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Sigurd Mattsson (C), Bertil Skoog (L), Jonny Mill
(LB), Iréne Jonsson (S): bifall remissvaret.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.
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§ 61

Dnr 00022/2021

Delegationsbeslut 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
SSN:
Bygg:
Miljö

30-37
§ 133-233
§ 122-191

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 april 2021
Delegationslistor
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt
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§ 62

Dnr 00046/2021

Utdelning av Ljusdals kommuns idrottsstipendium
2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
På dagens sammanträde delas de tidigare beslutade idrottsstipendierna ut.
Ungdomsidrottsstipendium:
Noa Djäkner, bandy
Mille Andersson, skotercross
Ungdomsledarstipendium:
Julia Norring, Ljusdals Ridklubb
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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§ 63

Dnr 00191/2020

Statuspresentation från gata- och parkenheten,
miljöenheten, plan- och byggenheten och
Räddningstjänsten
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten:
• Enheten har mycket att göra och för lite personal.
• På plansidan är en planingenjör föräldraledig och under en tid har
ytterligare en planingenjör varit frånvarande.
• På byggsidan väntar man på en ny bygglovshandläggare som ska börja
inom kort. Hon har tidigare arbetat i Hudiksvall och är en erfaren
handläggare.
• Det är för närvarande många inkommande bygglov, men man klarar
handläggningstiden på 10 veckor.
Räddningstjänsten:
• Räddningsvärnet i Tandsjöborg är nu avvecklat.
• Ny ledningsorganisation driftsattes 12 april 2021 där Ljusdal ingår i en
stor organisation som omfattar hela Gävleborgs län samt delar av Dalarna.
Beredskap för bland annat yttre befäl sker i en turordning.
• Skogsbrandcontainer nr 2 inreds med mycket material inför sommaren.
• MSB:s resurser vid skogsbränder har förstärkts:
• 24 depåer på 13 orter
• 10 helikoptrar
• 4 skopande flygplan
• Samverkan och ledning (FSOL)
• Värdlandsstöd (HNS)
• 2 pumpar (HCP)
• Investering nytt andningsskydd för rök/kemdykning.
• Lämplighetstest 20 april för nya brandmän. Sökande från Ljusdal, Järvsö
och Färila.
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• Mycket lugn period på den operativa sidan.
Miljöenheten:
På gång:
• Nya riktlinjer cisterner (SSN 18 maj)
• Sammanfattande och förenklade avsnitt i beslut för att underlätta för
beslutsmottagaren
• Riktlinjer för fettavskiljare tillsammans med Ljusdal Vatten
(kretsloppsplanen - A2030 mål 12).
• Avlopp: information om föreläggande med vite i april - beslut om
föreläggande med vite under maj-juni.
• Naturvård ser över projekt och projektstatus. Eventuellt kan ett
återlämnande av en del medel bli aktuellt på grund av för få resurser samt
tapp av erfaren konsult genom ny upphandling.
• Trängseltillsyn fortsätter till åtminstone september, troligtvis årsskiftet.
Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
MFV 91 procent av intäkterna inne.
HÄL 20 procent av intäkterna inne.
På personalsidan är man två personer för få, men en timanställd finns.
Rekryteteringsläget är mycket svårt.
Status
Antal ansökningar om enskilt avlopp (jan-mar)
2021 17
2020: 42
18 dispenser beviljade på grund av pandemin.
50 förbud har trätt i kraft utan åtgärd.
Svagheter: förorenade områden, avloppsrening samt avfall.
Risk: att inte kunna genomföra tillsyn enligt plan
Lösningen är antingen rekrytering eller att lämna tillbaka viss tillsyn till
länsstyrelsen, men det innebär att vi också mister intäkter.
Livsmedel
Intäkter 94 procent av intäkterna inne.
På personalsidan är man en fulltalig och stabil grupp.
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Från hösten kommer hälsoskyddsklagomål och hälsoskyddstillsyn att flyttas
över till Livsmedel
Ny lag 1 april 2021:
Ny avgiftsförordning: 1 januari 2024 ska vi ha kommit i gång med
efterhandsdebitering.
Lagändring Anonyma livsmedel – man handla anonymt i kontrollsyfte och
tala om det i efterhand.
Ny lag 1 juli 2021:
Nytt kontrollområde: kontaktmaterial.
Remiss från Livsmedelsverket: Ny riskklassningsmodell 1 jan 2024.
Gata- och parkenheten:
• Ekonomin ser bra ut.
• Snöröjning ligger på -954 000 kronor.
• Nya ramavtal gällande grus kan påverka budgeten negativt.
• 2 sjukskrivningar varav en långtidssjukskrivning.
På gång
• Sopning gator.
• Rensning grönytor inför klippsäsongen.
• Färdigställa gator på Bränta.
• Kläppa byväg.
• Skadeinventering efter plogning.
• Idag kommer 3700 pluggplant som ska få växa till sig i växthus inför
utplantering i sommar.
• Översyn gällande nattlig trafik i Gamla stan, mycket klagomål gällande
buller.
Pågående projekteringar
• GC-bro Edänge.
• Gator och sidoytor på Östernäs, västra delen.
• GC Verkstadsskolevägen.
• GC Gärdeåsvägen.
• GC Godtemplarvägen.
Övrigt:
• Omorganisation pågår..
• Ny hjullastare upphandlad.
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• Översyn av ytor möjliga för småskalig odling tillsammans med
markhandläggare.
• Cykling; högaktuella frågor på flera plan, men det saknas någon som
håller i detta från kommunens sida i nuläget.
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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§ 64

Dnr 00049/2021

Extra stöd till föreningar 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

1 030 000 kronor äskas från kommunstyrelsen för extra stöd till
föreningar på grund av den rådande coronapandemins restriktioner,
rekommendationer och regler.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån den svåra ekonomiska situation som drabbar föreningarna i Ljusdals
kommun till följd av pandemin föreslår samhällsserviceförvaltningen att
samhällsservicenämnden äskar medel hos kommunstyrelsen om 1,03
miljoner kronor för extra stöd till föreningar. Stödet innebär inte möjlighet
till full kompensation för driftkostnader till föreningar utan är tänkt att täcka
delar av de fasta kostnaderna, eventuella merkostnader och inkomstbortfall
kopplade till den rådande pandemin.
Stödet delas upp i tre delar:
• Ena delen är till föreningar som äger fastigheter eller anläggningar och
får drift- och underhållsbidrag från kommunen.
• Den andra delen riktar sig till föreningar som har fasta kostnader eller
merkostnader men som inte äger egna fastigheter/anläggningar.
• Den tredje delen gäller föreningar som hyr Ljusdals kommuns lokaler
och anläggningar och får en subventionerad hyreskostnad.
Medlen fördelas enligt nedan:
• Utökat drift- och underhållsstöd - 595 000 kronor.
• Extra stöd till kultur-, fritids- eller idrottsföreningar - 175 000 kronor.
• Utökad subvention för hall- och planhyror - 260 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2021
Bilagor 1-3 8 mars 2021
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Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Annelie Wallberg (S), Sigurd Mattsson (C): bifall
till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 65

Dnr 00050/2021

Biblioteksplan 2022-2024
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att i samråd med andra
berörda förvaltningar påbörja arbetet med en ny biblioteksplan som ska
gälla från 2022.

2.

En politisk styrgrupp/referensgrupp bestående av Iréne Jonsson (S),
Kristoffer Hansson (MP) och Bertil Skoog (L) utses för detta arbete.

3.

Det pågående arbetet med att ta fram en biblioteksplan presenteras för
nämnden i september.

4.

Den nya biblioteksplanen ska antas i december.

Sammanfattning av ärendet
I Bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 stadfästs att ”kommuner och
landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet”.
Lagtextens ”ska” klargör att paragrafen om att anta biblioteksplaner är
tvingande; den kommun eller region som inte har en politiskt beslutad
biblioteksplan bryter således mot lagen.
Även i den tidigare bibliotekslagen, från 2004, fanns kravet på biblioteksplan
i landsting och kommuner, men skrivningarna i den nya lagen är avsevärt
starkare. De skäl som lyfts fram är framför allt följande:
• stärka skolbiblioteksverksamheten.
• genom ökad samverkan stärka likvärdigheten mellan
biblioteksverksamhet i olika kommuner.
• underlätta uppföljning, utvärdering och samordning av
biblioteksverksamhet, samt
• stärka användarperspektivet.
Så till den stora frågan: Vad är egentligen en biblioteksplan, och vad bör den
innehålla? Sammanfattningsvis, utifrån lagtexten, statliga utredningar på
området samt propositionen inför lagtexten – kan följande gemensamma
nämnare skönjas: Kommunala biblioteksplaner bör innehålla en beskrivning
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av folkbibliotek, skolbibliotek och eventuell medieförsörjning till andra
kommunala institutioner. Samarbeten och samverkan på kommunal och
regional nivå med andra bibliotek bör beskrivas. Biblioteksplanen bör ge
besked om verksamhetens inriktning, omfattning och prioriteringar. En
antagen biblioteksplan ska bidra till effektivt resursutnyttjande och god
tillgänglighet. Biblioteksplanen bör vidare vara uppföljningsbara och
kopplade till bibliotekslagen.
Den nuvarande biblioteksplanen för Ljusdals kommun gäller till slutet av
innevarande år. En reflektion att ta med på vägen är att arbetet med att ta
fram en ny biblioteksplan är ett utmärkt tillfälle att stärka dialog och
samverkan mellan kommunens olika förvaltningar, då biblioteksfrågor inte
endast är kultur- och utbildningsfrågor. Inte minst den rådande pandemin har
synliggjort bibliotekets betydelse som kommunens öppna mötesplats, dit alla
är välkomna.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 mars 2021
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Förslag till styrgrupp: Iréne Jonsson och Kristoffer Hansson samt någon mer.
Bertil Skoog (L) föreslår sig själv till styrgruppen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och
finner att nämnden bifaller dessa.
Beslutsexpediering
Samhällsservicenämnden
Akt
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§ 66

Dnr 00063/2021
FÖRBESKED.2021.3

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på XXXXXXXX i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 14 722 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadernas redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 67

Dnr 00064/2021
FÖRBESKED.2021.4

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus och komplementbyggnad på XXXXXXX i
Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar

Justerandes signatur

1.

Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 5 360 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 68

Dnr 00065/2021
FÖRBESKED.2021.6

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
industribyggnad på XXXXXXXXX i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 §
plan- och bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 12 042 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 69

Dnr 00066/2021
BYGG.2021.32

Ansökan om bygglov för nybyggnad av två padelbanor
på XXXXXXXXX i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende markanvändning, liten
avvikelse medges.

2.

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

3.

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § planoch bygglagen.

4.

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

5.

Avgiften för beslutet är 8 826 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
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§ 70

Dnr 00067/2021
BYGG.2021.16

Ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall på
XXXXXXXXXX i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende uppförande av enkel
byggnad, avvikelse medges.

2.

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

3.

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

4.

Avgiften för beslutet är 21 690 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall på Järvsö
Kyrkby 3:37 i Järvsö.
Ärendet avser uppförande av padelhall i enkelt utförande med tre padelbanor
på Strandvallen, Järvsö Kyrkby 3:37 i Järvsö, Ljusdals kommun. Byggnaden
är tänkt att uppföras som en träkonstruktion med träfasad som är 25 meter
bred, 43,5 meter lång och 13,9 meter i nockhöjd.
Byggnaden placeras på fastighetens östra sida med långsidan mot järnvägen.
Byggnaden placeras delvis under mark för att minska synintrycket för de
fastigheter som ligger ovanför järnvägen.
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§ 71

Dnr 00069/2021
BAB.2021.7

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande bostadsanpassningsbidrag till ombyggnad av befintligt rum till ny
tvättstuga i entréplanet. Detta för att slippa bära tvätten från nuvarande
tvättstuga i källaren.
Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att det idag finns en
fungerande tvättstuga för familjen och att övriga familjemedlemmar kan
delta i tvätthanteringen och på så vis underlätta för sökanden att
fortsättningsvis kunna delta i det vardagliga arbetet med tvätten vid
exempelvis uppdelade mindre mängder tvätt. Vidare görs bedömningen att
intyget inte styrker nödvändigheten med hänsyn till funktionsnedsättningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Sökanden (Protokollsutdrag+ besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 72

Dnr 00070/2021
BAB.2021.14

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 360 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande utbyggnad av ett behandlingsrum med möjlighet för förvaring av
sjukvårdsutrustning.
Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att bostadsanpassningsbidrag bör beviljas för ett behandlingsrum med möjlighet för förvaring av
utrusning runt sondmatningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Sökanden (Protokollsutdrag+ besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 73

Dnr 00045/2021

Ansökan från Föreningen Loosgrufvan om bidrag till
utställning i samband med jubileumsåret för nickelns
upptäckt
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Föreningen Loosgrufvan beviljas ett bidrag om 10 000 kronor i samband
med utställningen och jubileumsåret för konstverket ”Form för nickel”.

2.

Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och
arrangemangsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Loosgrufvans förening söker 10 000 kronor för en utställning för att
uppmärksamma 50-årsjubiléet för konstverket ”Form för nickel”.
Grundämnet nickel upptäcktes i Los för 270 år sedan och 1971 restes
konstverket som ett minnesmonument. Loosgrufvans förening vill i samband
med jubileumsåret låna upp konst och föremål gjorda av Olof Hellström,
bland annat ursprungsmodellen av nickelmonumentet i skala 1:10.
Utställningen planeras starta 1 juni 2021 och pågå i två år.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 mars 2021
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP), Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M),
Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Föreningen Loosgrufvan
Ekonomienheten
Samhällsserviceförvaltningen, Akt
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§ 74

Dnr 00043/2021

Ansökan från Järvsö Operasällskap om projektbidrag
till operavecka
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Järvsö Operasällskap beviljas en summa om 16 069 kronor för en
operavecka i Järvsö, juli 2021.

2.

Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och
arrangemangsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Järvsö Operasällskap ansöker om medel för att genomföra en operavecka i
Järvsö i juli 2021. Planerat är att genomföra fem konserter med
professionella musiker. Konserterna planeras till Folkets hus, 1-2 konserter,
Anens gård, två konserter på Järvsöbaden samt stora scenområdet på
Stenegård. I juli 2021 genomförde Järvsö Operasällskap sin första
operavecka och beviljades ett bidrag om 16 069 kronor.
Utifrån rådande pandemi och svårigheten att planera utifrån eventuella
restriktioner, maxantal i publik och intäkter föreslås samma summa som
2020, ett beviljat bidrag om 16 069 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 mars 2021
Ansökan om bidrag 22 februari 2022
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Järvsö Operasällskap
Ekonomienheten
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 75

Dnr 00056/2021

Ansökan från Björkbergs byalag om bidrag för
kulturaktivitet i Björkberg sommaren 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Björkbergs byalag beviljas en summa om 5 000 kronor för
genomförande av kulturaktiviteter i Björkberg sommaren 2021.

2.

Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och
arrangemangsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Björkbergs byalag ansöker om bidrag från Ljusdals kommun för
genomförande av hyllning till spelmannen Stig Gräll i samband med att han
skulle ha fyllt 90 år. Hyllningen kommer bestå av musik, film, en
fotoutställning, mat och fika. Medfinansiärer är Region Gävleborg, samt
ABF. Ofinansierat i budgeten är scenvagn, transport av denna från centrala
Ljusdal samt arvoden till deltagande musiker och Björkbergs byalag ansöker
om 5 000 kronor för detta.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 mars 2021
Ansökan om bidrag 22 mars 2021
Yrkanden
Pernilla Färlin (M), Sigurd Mattsson (C), Jonny Mill (LB), Annelie Wallberg
(S), Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.
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Beslutsexpediering
Björkbergs byalag
Ekonomienheten
Samhällsserviceförvaltningen
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§ 76

Dnr 00048/2021

Medarbetarundersökningen 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningschef Lasse Norin presenterar resultaten från
medarbetarundersökningen.
Resultaten på samhällsserviceförvaltningen ligger över snittet i kommunen
på i stort sett alla frågor så Lasse Norin är mycket nöjd med resultatet.
Beslutsunderlag
Resultat från medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen 2020 analys och åtgärdsplan
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

SSN 2021-04-14 (Signerat)

Sida 54 av 57

PROTOKOLL

Sida
55(56)

Datum

Samhällsservicenämnden

2021-04-14

§ 77

Dnr 00009/2021

Initiativrättsärende från Sigurd Mattsson (C) gällande
brandförsvaret i Ljusdals kommun
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ärendet skickas till beredningen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämndens andre vice ordförande Sigurd Mattsson väcker ett
initiativrättsärende gällande brandförsvaret i Ljusdals kommun.
Han skriver att Ljusdals kommun har en stor glesbygd och en mycket stor
del av Ljusdals kommun har inget brandförsvar värt namnet.
Brandkåren i Ljusdal är den som har bästa kapaciteten. Järvsö och Färila har
också brandkår. Räddningsvärn finns i Los och Ramsjö men hur stor
kapacitet har värnen?
När det brinner; hur lång utryckningstid är det till byar som Los, Hamra,
Sandsjö, Västbacka, Lillhamra, Fågelsjö, Hennan, Hälsinge-Nybo och
Kårböle med flera?
Sigurd Mattsson vill:
•
•
•
•

Höja förmågan och kunskapen med utbildning för boende i glesbygd.
En kurs eller liknande (heta arbeten) så man kan hantera en
brandsläckare för att själva kunna börja släcka om möjligt, innan
brandkåren kommer fram
Som belöning för utförd kurs får deltagarna en bättre brandsläckare.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda och genomföra utbildningen.

Sigurds Mattsson skriver att han är övertygad om att det skulle förbättra
förvaret av både liv och värden.
Beslutsunderlag
Initiativrättsärende från Sigurd Mattsson (C)
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Propositionsordning
Ordförande föreslår att ärendet skickas till beredningen och nämnden bifaller
detta.
Beslutsexpediering
Beredningen
Akt
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