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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 11 augusti 2020 klockan 08:30-11:20 

Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande 
Kent  Simsson (C), ersättare för Sigurd Mattsson (C) 
Bertil Skoog (L) 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 
Oscar Löfgren (V) 
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 
 

Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Kerstin Andersson, controller, § 119 
Christina Gräns, controller, § 119 
Esbjörn Johansson, ungdomssamordnare, § 120 
Simon Rosell, bygglovshandläggare, § 121-122 
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 123-125 
Elin Sundberg, kulturchef, § 126 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Oscar Löfgren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-08-11 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 119-127 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 
   

 Iréne Jonsson   

 Justerare 
   

 Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2020-08-11 

Datum för anslags uppsättande 2020-08-17 

Datum för anslags nedtagande 2020-09-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 119 Dnr 00029/2020  

Budget 2021 och ELP 2022-2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet återupptas 25 augusti 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Budgetberedningen har lämnat särskilda direktiv för nämndernas 
budgetarbete inför kommande beslut i kommunfullmäktige i oktober, 
avseende budgetramar för nämnderna 2021 och ekonomisk långtidsplan, 
ELP 2022-2023. Dessa direktiv stipulerar ett besparingskrav motsvarande 
ELP minus 5 procent och för Samhällsservicenämndens del innebär detta ett 
besparingskrav om totalt 8 226 000 kronor för budgetåret 2021 (2 793 000 
kronor + 5 433 000 kronor).  
 
Beslut om detaljbudget 2021 för samhällsserviceförvaltningen tas i 
samhällsservicenämnden efter kommunfullmäktiges beslut i oktober 
avseende budgetramar 2021 för nämnderna. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår:  
 
Förvaltningens förslag till budgetramar 2021 och ELP 2022-2023 med 
föreslagna åtgärder för budgetförändringar, utifrån de särskilda direktiv som 
budgetberedningen angett, godkänns. (besparingsåtgärder inför 2021 
motsvarande ELP minus 5 procent) 
 
Förvaltningen får i uppdrag att genomföra erforderliga MBL-förhandlingar 
avseende nödvändiga organisationsförändringar inför 2021, samt risk och 
konsekvensanalyser där så erfordras.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 augusti 2020 
Förslag till ramar 3 augusti 2020 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 
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Kent Simsson (C): ett extra nämndsmöte hålls den 25 augusti 2020. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till de båda yrkandena 
och finner att nämnden bifaller samhällsserviceförvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsservicenämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till Iréne Jonssons yrkande och Nej-röst för att ärendet 
återupptas 25 augusti.  

Omröstningsresultat 

Med tre ja-röster mot fyra nej-röster bifaller samhällsservicenämnden Kent 
Simssons yrkande. 
 

Omröstningsprotokoll § 119 
 Ja Nej Avstår 
Iréne Jonsson (S)  X   
Sune Frost (MP)  X   
Kent Simsson (C)  X  
Bertil Skoog (L) X   
Pernilla Färlin (M)   X  
Oscar Löfgren (V)   X  
Jonny Mill (LB)   X  
Summa: 3 4 0 
Total: 7 

     
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 120 Dnr 00026/2020  

Information om Lupp 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ungdomssamordnare Esbjörn Johansson informerar om LUPP 2019: 
 
Det är myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF som är 
ansvarig för ungdomsenkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 
 
Elever i årskurs 8 samt i gymnasiets årskurs 2 får delta i undersökningen och 
2019 genomfördes den i oktober och november. 
 
320 av 439 unga valde att delta i lupp 2019, vilket innebär cirka 73 procent. 
 
Kommunen får ett råmaterial att bearbeta. 
 
Det framgår bland annat att många ungdomar är nöjda med livet och ser 
positivt på framtiden, men att framförallt en del flickor inte mår så bra.  

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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§ 121 Dnr 00127/2020  
 ALLM.2020.6 

Samhällsservicenämndens riktlinjer för byggande av 
en- och tvåfamiljshus på jordbruksmark i Ljusdals 
kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. De interna riktlinjerna fastställs enligt nedan: 
 

• Byggnation ska följa åkermarkens naturliga gränser, så som i ”vikar”, 
på skogsuddar och ”lucktomter”.  
 

• Byggnation och medföljande åtgärder ska ta så lite jordbruksmark 
som möjligt i anspråk.  

 
• Byggnation på mindre enheter som kan ses som en tomt kan tillåtas 

om marken inte ”aktivt” brukas.  
 

• Åtgärder som innebär att jordbruksmarken sektioneras och bildar 
mindre enheter ska inte beviljas.  

 
• Åtgärder som innebär att man bygger vidare på en rad eller klungby 

skall föregås av planläggning.  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnation på jordbruksmark är en komplex fråga, eftersom det byggs bort 
mer jordbruksmark än det nyskapas. Samtidigt är jordbruksmark 
förhållandevis attraktiv att bygga på. För att stödja hanteringen av detta har 
riktlinjerna arbetats fram av plan- och byggenheten på samhällsservice-
förvaltningen.   
 
Mark som tas i anspråk för byggnation ska innebära en naturlig förtätning 
alternativt placeras på ett sådant sätt att ett jordbruk fortsatt kan bedrivas. 
Vägar och övriga åtgärder ska placeras på ett sådant sätt att marken inte 
sektioneras och bidrar till en osund exploatering av marken. När det gäller 
mindre enheter av jordbruksmark som storleksmässigt kan likställas med en 
eller två tomter och som inte aktivt brukas, kan det vara lämplig att 
exploatera med bostäder. 
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Vid byggnation längs en befintlig radby eller likvärdigt finns en risk att en 
okontrollerad utbredning av bebyggelse sker med en byggnad i taget. Med 
detta i hänsyn anser nämnden att det i dessa fall vore lämpligt att dessa 
åtgärder föregås av planläggning även om det är ett enstaka hus.  
 
Dessa riktlinjer är just riktlinjer och varje enskilt fall måste prövas mot sina 
förutsättningar. Även byggnation i en lucktomt kan behöva förgås av 
planläggning eftersom det kan finnas andra intressen att ta hänsyn till, till 
exempel kulturmiljö. Likväl kan en vidare bebyggelse av en rad eller 
klungby hanteras utan planläggning om förutsättningarna på platsen är 
sådana att det till exempel rimligtvis är sista byggbara platsen.  
 
Även om det är enkelt att ta till tanken att aktivt brukad mark ska värderas 
högre än mark som hålls efter kan det vara så att det i framtiden kan vara 
viktigt att även ”vilande” jordbruksmark finns kvar för att påbörja en ny 
period av brukande.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 augusti 2020 
Karta med exempel 3 augusti 2020  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 122 Dnr 00128/2020  
 BYGG.2020.202 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus 
på Järvsö-Ede 2:25 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 

antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12 
 
3. Avgiften för beslutet är 24 400 kronor enligt taxa antagen av 

kommunfullmäktige.  
 
Villkor 
• Ny byggnad ska förläggas på samma plushöjd som befintlig byggnad: 

+118.5, RH2000. 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta plan- och byggenheten för att boka detta.  

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

 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
• Energibalansberäkning 
• Kontrollplan 
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§ 123 Dnr 00129/2020  
 FÖRBESKED.2020.10 

Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 
tre enfamiljshus på Bondarv 2:53 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 fattat med stöd av 9 
kap. 30 § plan- och bygglagen.  

 
2. Avgiften för beslutet är 17 050 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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§ 124 Dnr 00130/2020  
 BYGG.2020.189 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Myra 6:18 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 

antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC0925-11.    
 
3. Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 
 
Villkor 
• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
 
• Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 

enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
Handlingar som ska lämnas senast till det tekniska samrådet: 
• Teknisk beskrivning 
• Kontrollplan 
 
 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
12(15) 

Datum 
2020-08-11 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 125 Dnr 00131/2020  
 BYGG.2020.213 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
(ersättningsbyggnad) på Viken 1:4 i Ramsjö  

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 
 
2. Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta ärende. 
 
3. Avgiften för beslutet är 17 050 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 
 
Villkor 
• 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.  
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§ 126 Dnr 00122/2020  

Bildande av kulturskola i Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ljusdals Kulturskola bildas under hösten 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Idag finns Musikskola, EstradLjusdal och skolkultur var för sig. Förslag är 
att samla all barn- och ungdomskultur under ett och samma namn, Ljusdals 
Kulturskola. Förslaget innefattar att Musikskolan, EstradLjusdal och 
skolkulturen blir Ljusdals Kulturskola. 
 
Kraven för att bli en kulturskola är att det ska finnas minst tre estetiska 
uttryck. I kulturenheten finns idag musik, dans, teater och planerat är att 
utöka med bild och form till hösten. Det finns även längre och kortare 
tillfälliga kurser samt lägerverksamhet. 
 
Den föreslagna verksamhetsförändringen innefattar inte förändringar av 
arbetsuppgifter, utan är av organisatorisk art. Idag finns musiken under 
Ljusdals Musikskola. Dans, teater och övriga uttryck finns under 
EstradLjusdal.  
 
Drivkraften till denna förändring är att förenkla organisationen, ha färre 
namn inom enheten och färre loggor. Genom att använda oss av ett redan 
befintligt och starkt namn, kulturskola, gör också det vår enhet tydligare 
både mot kommuninvånare, gamla som nyinflyttade, men även nationellt. 
 
Det finns ett statligt Kulturråd, där kulturskolor har möjlighet att söka 
kulturskolebidrag, ett statligt kulturskolecenter i kulturrådet. Det finns även 
ett kulturskoleråd, en intresseorganisation för Sveriges kultur- och 
musikskolor.  
 
Förslaget är att samla den servicen vi har i ett tydligare koncept ut mot 
kommuninvånare. Loggorna byts ut i samråd med enheten för strategisk och 
hållbar utveckling. 
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Förslaget är att kulturskolan ska innehålla: 
• Musiklärare 
• Danslärare  
• Teaterlärare  
• Skolkultursamordnare  
• Samordnare/Koordinator  
• Bild och form-under nästa läsår (Kulturrådspengar)   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 juni 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 127 Dnr 00021/2020  

Delegationsbeslut augusti 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN:  68-84    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 augusti 2020 
Delegationslistor 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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