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§ 54 Dnr 00036/2022  

Utdelning av Ljusdals kommuns idrottsstipendium 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde delas de tidigare beslutade idrottsstipendierna ut. 
 
Ungdomsidrottsstipendium: 
 
Feben Tewelde, Järvsö IF - friidrott. 
 
Ungdomsledarstipendium: 
 
Mikael Heed, Hybo AIK – längdskidor. 
Sven Persson, Ljusdals BK och Ljusdals IF.     

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 15 mars 2022, § 42 

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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§ 55 Dnr 00104/2021  

Planbesked för Kåsjö 8:5 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 

för planläggning av del av fastigheten Kåsjö 8:5 med flera i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8 § 

plan- och bygglagen.     

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga det aktuella området för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den aktuella ansökan omfattar 13 tomter (varav 4 redan 
avstyckade) för villabebyggelse i form av fritidshus och en- till tvåfamiljshus 
med en föreslagen fastighetsstorlek på mellan 900-1300 kvadratmeter. Den 
sökande önskar planlägga för bebyggelse i 1-1 3/4 plan med en byggnads-
area på mellan 150-170 kvadratmeter per fastighet.  
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan- och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning skall även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Delar av ansökan, markerad i tillhörande karta, bedöms inte vara lämpliga 
för ändamålet från allmän synpunkt och föreslås därför undantas från det 
positiva planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatören. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
kommer att behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
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Planläggning bedöms kunna påbörjas under tredje kvartalet 2023 och antas 
under tredje kvartalet 2024.              

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Bilaga: checklista planbesked 27 februari 2022 
Ansökan med situationsplan 24 september 2021 

Yrkanden 

Christer Sjöström (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 56 Dnr 00009/2021  

Film om jordbruksmarkens betydelse 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

En film om jordbruksmarkens betydelse visas på dagens sammanträde.  

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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§ 57 Dnr 00179/2021  

Detaljplan för Hybo 2:63 med flera - skelettplan - vägar 
inom Hybo stationssamhälle - beslut om samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att skicka detaljplan för 

Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle på 
samråd med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen.  

 
2. Planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 

6 kap. 7 §.       

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden beslutade 15 februari 2022 § 27 att ge 
samhälsserviceförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Hybo 2:63 
med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle. Syftet är att 
införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsväg inom Hybo 
stationssamhälle.    
 
Planförslaget avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen och 
bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
uppfattning enligt beslut 31 mars 2022. 
 
Planförslaget omfattar en stor samrådskrets och handläggs genom utökat 
planförfarande. Slutligt antagande sker i kommunfullmäktige.          

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 
Samrådshandlingar 4 april 2022 

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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§ 58 Dnr 00167/2021  

Planbesked för Kåsjö 6:37 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Positivt planbesked lämnas gällande planläggning av Kåsjö 6:37 i 

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

bygglagen.   

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked inkom 1 december 2021 från fastighetsägare med 
avsikt att detaljplanelägga fastigheten Kåsjö 6:37 för bostadsändamål. Den 
sökande vill planlägga för 11 fastigheter om 2500-3000 kvadratmeter med 
en- och flerbostadshus i maximalt två plan. Fastigheten ligger cirka två 
kilometer öster om centrala Järvsö, öster om älven Ljusnan.  
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan- och bygglagens andra och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning skall även väga in enskilda intressen. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser kommer att behöva utredas 
vidare under framtida planprocess. Planläggning bedöms kunna påbörjas 
under fjärde kvartalet 2023 och antas under fjärde kvartalet 2024. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Bilaga 1 och 2, 31 mars 2022 
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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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§ 59 Dnr 00035/2022  
 BAB.2022.20 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 334 500 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ett badrum i entréplanet. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 334 500 kronor. 
 
Bedömning av ärendet 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 5 § 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 
 
Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. 
 
Regeringens proposition 2017/18:80. 5 §  
Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 
tillgodose det inom den befintliga huskroppen.  
 
Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte dvs. 
att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som 
möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna 
tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att en trapphiss till det befintliga 
duschutrymmet som idag ligger i källarvåningen inte anses vara ett bra 
alternativ, då det är låg takhöjd samt begränsad yta. Det befintliga 
duschutrymmets utformning och begränsning gällande tillgänglighet samt en 
nivåskillnad till duschutrymmet är också en del i bedömningen. Genom att 
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tillskapa ett nytt badrum på entréplanet kan sökandens grundläggande och 
vardagliga behov tillgodoses.  

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 60 Dnr 00052/2022 
STRAND.2022.7 

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
ersättningsbyggnad på XXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 3 843 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 61 Dnr 00053/2022  
BYGG.2021.341 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på del 
av Tandsjö 7:1, Pajkölen i Los  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Lars Granrud med certifieringsnummer SC2014-12.

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

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

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

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

7. Avgiften för beslutet är 16 495 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 
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§ 62 Dnr 00054/2022  
BYGG.2020.143 

Ansökan om permanent bygglov för servering på 
XXXXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende placering på S,
Skogsmark, liten avvikelse medges.

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

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

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

5. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att
kontrollplanen fastställs.

6. Utstakning krävs inte i detta ärende.

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

8. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

9. Samhällsservicenämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 10
kap 4 § att byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked har meddelats.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
24(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 63 Dnr 00055/2022 
ALLM.2021.22 

Föreläggande gällande olovligt byggande och utförda 
åtgärder utan strandskyddsdispens på XXXXXXXXX i 
Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Med stöd av 26 kap. 9 § samt 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808),
föreläggs lagfaren ägare till Förnebo 4:32, Anders Johan Larsson
19770820-7555, att senast två månader från det att beslutet vunnit laga
kraft avlägsna bryggor angivna i tillhörande handlingar:
Flygbild aktuell diarieförd 29 mars 2022 samt foton med markeringar
diarieförda 29 mars 2022.

2. Tillsynsavgift för beslutet är 16 470 kronor i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
28(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 64 Dnr 00059/2022  
FÖRBESKED.2021.43 

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två 
tomter på XXXXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 14 848 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 på att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
31(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 65 Dnr 00060/2022  
FÖRBESKED.2022.1 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på XXXXXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 12 103 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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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
35(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 66 Dnr 00061/2022 
BYGG.2022.79 

Information om ansökt bygglov för nybyggnad av 
kontorshus på Östernäs 11:8 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Plan- och byggenheten på samhällsserviceförvaltningen får fatta beslut
om bygglov i ärendet enligt gällande delegationsordning med eventuell
justering av placering.

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus på Östernäs 11:8 inkom 
15 mars 2022. 

Den sökta åtgärdens placering utgick från att den skulle följa den nya 
detaljplanen för området samt att den skulle ha minimal påverkan på 
befintlig detaljplan. 

Eftersom den nya detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen 21 
mars 2022 finns nu en möjlighet att justera placeringen av 
kontorsbyggnaden.  

Då det inte ännu är klart med den exakta placeringen av byggnadsverket vill 
förvaltningen invänta mer exakta uppgifter innan beslut för åtgärden kan tas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
36(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 67 Dnr 00057/2022 
BYGG.2022.11 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
XXXXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Simon Clemin, Ljusdal med certifieringsnummer SC0925-11.

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

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

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

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

7. Avgiften för beslutet är 22 534 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Konstruktionshandlingar 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
40(58) 

Datum 
2022-04-12 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 68 Dnr 00044/2022 

Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel 
till Inlandsbanefestivalen 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Ansökan om bidrag beviljas med 6 000 kronor till Inlandsbanefestivalen
2022.

2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-
bidrag till kulturföreningar.

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanefestivalen söker bidrag med en summa om 6 000 kronor. 
Festivalen arrangerar konserter utmed Inlandsbanan sedan 2007. Festivalen 
strävar efter att lyfta fram ett glesbygdsperspektiv där Inlandsbanan är ett 
viktigt historiskt exempel, samt strävar efter att levandegöra orter som 
annars nås av ett begränsat utbud av kultursatsningar. Ansökan avser 
omkostnader för teknik, medverkande artister, mat och boende under 
arrangemanget. I år avser föreningen att göra en konsert förlagd i Ljusdals 
kommun.  

Medfinansiärer är bland annat Statens kulturråd samt Region Gävleborg. 
Pengarna går uteslutande till de kostnader som arrangemangen i kommunen 
omfattar. Eventuellt kommer konserten i år att äga rum i Tandsjöborg.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 mars 2022 
Ansökan med bilaga 18 mars 2022 

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Kulturföreningen Inlandskult 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
41(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr 00045/2022  

Ansökan från Upp på bottens förening gällande 
arrangemangsbidrag 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ansökan från Upp på botten beviljas med en summa om 8 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-

bidrag till kulturföreningar.   

Sammanfattning av ärendet 

Upp på botten är en ekonomisk förening med verksamhet förlagd på 
Stenegård i Järvsö. Föreningens vision är att skapa en kulturell mötesplats 
som möjliggör konstnärliga utbyten, kreativa processer och publika 
evenemang. De planerar att starta upp en verksamhet med öppen verkstad, 
scenrum, showroom, uthyrning av utrymmen samt evenemang.  
 
Denna ansökan avser en rad kulturaktiviteter i sommar förlagda på Stenegård 
under veckorna 25 till 29. De planerar för fem framträdanden, under dessa 
veckor, i scenkonst, teater, storytelling samt konserter. Föreningen planerar 
vidare att söka stöd från Region Gävleborg och Statens Kulturråd.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Upp på bottens förening 15 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Upp på bottens förening 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
42(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 70 Dnr 00063/2022  

Ansökan från Björkbergs byalag gällande bidrag för 
kulturarrangemang 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Björkbergs byalag beviljas ett bidrag på 5 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-

bidrag till kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Björkbergs byalag ansöker om bidrag om en summa av 5 000 kronor för 
sommarens musikarrangemang som kommer att genomföras en lördag i juli 
2022.  
 
Förra året, 2021 genomfördes en uppstart av tidigare spelmansstämmor och 
Björkbergs byalag ämnar genomföra detta årligen. Då beviljades ett bidrag 
om 5 000 kronor från Ljusdals kommun och ansökan i år avser gager till 
musiker. 
 
Under sommaren, med vernissage på midsommardagen, kommer det finnas 
en utställning med fotografier, tavlor och trähantverk av lokala aktörer.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Björkbergs byalag 15 mars 2022 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
43(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 71 Dnr 00064/2022  

Ansökan från Boda Bygdegårdsförening gällande 
bidrag för arrangemang 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Boda bygdegårdsförenings ansökan beviljas med en summa av 10 000 

kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-

bidrag till kulturföreningar.          

Sammanfattning av ärendet 

Boda bygdegårdsförening är en aktiv förening i byn Boda som 
storspelmännen Liv-Ante och From-Olle härstammade från. Intill 
bygdegården ligger ett museum och även en mindre stuga som fungerar som 
en kulturell samlingsplats kallad Liv-Antes. Föreningen har sedan 1973 
anordnat spelmansträffar och ansöker nu om bidrag för en nystart och för att 
lyfta fram kulturen som en gång varit aktiv. Ansökan avser arvoden till 
musiker, men även eventuellt berättande om historia. Behov finns även att 
utöka sittplatser, bajamajor samt servering. 
 
Anledningen till att spelmansträffarna inte varit aktiva är bland annat på 
grund av pandemin.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Boda Bygdegårdsförening 11 februari 2022 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
44(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 72 Dnr 00065/2022  

Ansökan från Järvsö Operasällskap gällande 
arrangemangsbidrag 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Järvsö Operasällskap beviljas en summa om 13 200 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-

bidrag till kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Järvsö Operasällskap ansöker om medel för att genomföra en operavecka i 
Järvsö för tredje året i rad. Syftet är att etablera en återkommande 
operavecka i Järvsö. Operaveckan 2022 är under planering just nu och ämnar 
innehålla både konserter och workshops, i år även en operasaga för barn.  
 
Järvsö Operasällskap har ansökt om medel hos sparbanken i Hälsingland på 
15 000 kronor och om Bygdemedel Vindkraft på 70 000 kronor.  
 
2020 beviljades föreningen ett bidrag om 16 069 kronor och samma summa 
2021 då det var svårt att beräkna intäkter på grund av restriktioner. Detta är 
tredje året Järvsö Operasällskap söker medel för operaveckan och därmed 
sista året de blir beviljade arrangemangsstöd för sagda arrangemang. 
Summan avser två gager för musiker.      

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Järvsö Operasällskap 22 mars 2022 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
45(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 73 Dnr 00058/2022  

Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän 
mark - information 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har tagit fram riktlinjer för grävning i gator, 
parker och annan allmän mark. 
 
Riktlinjerna är med som information på dagens sammanträde och kommer 
att återkomma vid nästa sammanträde med ett förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-04-12
(Signerat, SHA-256 EB94DC600D9F9CCD52181D43FDE6EAC62D3A09120126974FBC97BD31DA0DB7C5)

Sida 45 av 59



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
46(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 74 Dnr 00056/2022  

"Onaturliga" granar - information 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att titta på alternativa 

lösningar till adventsutsmyckning i kommunen.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkchef Anders Berg informerar om julgranarna som brukar stå 
på bland annat Riotorget och framför stadshotellet samt även i Färila, Järvsö, 
Ramsjö och Los. Det börjar bli svårt att få tag på naturliga stora granar och 
gata- och parkenheten har börjat titta på alternativ till dessa. 
 
Anders Berg har tittat på konstgjorda granar och kostnaden för dessa är 
ganska stor. Tankar finns också på att driva upp egna granar på någon täkt.  

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): förvaltningen får i uppdrag att titta på alternativa 
lösningar till adventsutsmyckning i kommunen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
47(58) 

Datum 
2022-04-12 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 75 Dnr 00026/2020  

Principdiskussion om farthinder 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att kartlägga behovet av 

farthinder utifrån dagens diskussion.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkchef Anders Berg informerar om farthinder. Det är många 
som upplever att det är för mycket trafik och att det körs för fort i många 
områden. Många önskar att det sätts upp farthinder.  
 
Det finns en hel del problematik med farthinder av olika slag och dessa kan i 
vissa fall också innebära en trafikfara. Det finns enklare farthinder som går 
att plocka bort när snösäsongen börjar. 
 
Viktigast är att det finns farthinder vid och omkring skolor. En kartläggning 
borde göras av var de största problemen finns och var det behövs åtgärder. 
 
En hel del är kartlagt och man har anlagt en del gång- och cykelvägar samt 
infört parkeringsförbud längs vägar som trafikeras av många skolbarn. 
 
Anders Berg uppskattar att det skulle behövas cirka 40 farthinder för att 
trygga skolvägen för barn och ungdomar.  

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): förvaltningen får i uppdrag att kartlägga behovet av 
farthinder utifrån dagens diskussion.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 76 Dnr 00027/2022  

Medborgarförslag om ogrusad fil på gångbanor för 
sparkåkning med mera - svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande ogrusad fil på gång- och cykelvägar har 
inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022,  
§ 11 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut.  
 
Förslagsställaren vill att en liten del av trottoarer och gång- och cykelbanor 
lämnas ogrusade under vintrarna för att möjliggöra sparkåkning och för att 
familjer ska kunna dra sina barn på pulka eller snowracer.  
 
"Detta skulle vara positivt för folkhälsan då möjligheten till vardagsmotion 
ute i friska luften ökar. Det skulle även vara positivt för miljön att kunna ta 
sparken istället för bilen till affären. Sparken kan också som ett alternativ till 
rullator användas som ett hjälpmedel för att minska risken för halkolyckor 
utomhus. Medan de som saknar denna möjlighet kunde gå på den sandade 
delen. Många boende i kommunen har sparkar, pulkor och snowracers som 
skulle kunna användas mycket oftare och med stor glädje om vi fick 
möjlighet att använda en liten del av gångbanorna till detta." 
 
Förslaget är positivt ur både miljö- och friskvårdssynpunkt, men gång- och 
cykelvägar betraktas lagstiftningsmässigt som vilken annan väg som helst. 
Detta innebär att cykling sker på höger sida i färdriktningen och gående går 
på vänster sida i färdriktningen. Undantaget är separerade gång- och 
cykelvägar, men några sådana förfogar inte kommunen över. 
 
Även om det skulle vara tillåtet så skulle detta vara ohanterligt ur 
driftsynpunkt med förhöjd olycksrisk som följd. 
 
Av dessa anledningar föreslår gata- och parkchefen att medborgarförslaget 
ska avslås. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 11 
Medborgarförslag 3 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 77 Dnr 00039/2022  

Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande 
insekter - svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter har 
inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022,  
§ 26 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Medborgarens förslag är att lämna fler grönområden som människor ändå 
inte går på, till att få låta klöver, maskrosor med mera växa och därmed ge 
mer mat till våra pollinatörer. En annan idé är att anlägga flera små 
miniängar som man sår ängsblom på! Både vackert och bra för våra bin och 
fjärilar! 
 
Gata- och parkchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att gata- och parkenheten 
inför sommaren 2022 kommer att anlägga två ängsytor på områden i 
närheten av Kyrksjön och han föreslår därmed att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 26 
Medborgarförslag 28 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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§ 78 Dnr 00089/2021  

Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa 
insekter genom att bygga hus till dem - svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom att 
bygga hus till dem har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade 24 maj 
2021, § 79 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för 
beslut. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen ska arbeta för att de viktiga insekterna 
ska trivas. Husen får gärna likna hus/torn som finns i kommunen. 
 
Sommaren 2022 kommer Ljusdals kommun att anlägga två ängsmarker i 
anslutning till Kyrksjön. I anslutning till dessa ytor kommer kommunen att 
bygga bostäder till insekter och fjärilar, vilka kommunen hoppas ska bli 
populära bostäder, med mat i bostädernas omedelbara närhet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår gata- och parkchefen att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 79 
Medborgarförslag 14 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 79 Dnr 00004/2022  

Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från 
Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera 
rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss gällande en motion om att installera 
en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen.  
 
Sedan lekplatsutredningen genomfördes 2010 och efterföljande åtgärder 
utfördes på de lekplatser som gata- och parkenheten ansvarar för har ett antal 
synpunkter kommit in angående vissa brister i tillgängligheten. 
 
Lekmiljöerna ska vara anpassade för alla, det vill säga även för dem som har 
nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. Ambitionen 
är inte att alla ska kunna nyttja varje attraktion men alla ska kunna vara 
delaktiga i leken genom att vara närvarande på lekplatsen. 
 
Lekplatserna ska vara till glädje för så många som möjligt. De ska inspirera 
barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och 
glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans 
och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor 
betydelse för barns sociala samspel. 
 
Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, 
samarbeta och lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas 
mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med 
funktionsnedsättning. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika 
sätt och utforska sina egna idéer och lekar.  
 
FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt 
till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. 
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Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Av denna 
anledning har gata- och parkenheten begärt extra medel för 
tillgänglighetshöjande åtgärder i den ekonomiska långtidsplanen. 
 
Därför föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 158 
Motion från Maud Jonsson (L) 19 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 80 Dnr 00057/2021  

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har skickat en remiss gällande ett medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr.  
 
Förslagsställaren skriver: 
”Jag upplever att det finns ett behov av en gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr, men särskilt sträckan från gamla älvbron i 
Lillhaga till Borr. Den huvudsakliga anledningen till förslaget grundar sig i 
säkerhetstänk för dem som vistas på vägen och en oro för hur det fungerar 
idag. Jag upplever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många 
vistas utomhus med bland annat promenader längs vägen vid tidigare nämnd 
sträcka, året om. Samtidigt är sträckan belägen vid områden som upplevs 
vara bebodda, bland annat av många barnfamiljer som också rör sig längs 
sträckan. Många attraktiva utflyktsmål finns också längs sträckan, 
exempelvis badstränder, stall, skidspår och isbanor vintertid på sjöarna och 
promenadstigar i skogen, vilket sannolikt medför att folk rör sig längs 
sträckan mer. Samtidigt som mycket folk är i rörelse längs denna sträcka året 
om så upplever jag att hastigheten hos många biltrafikanter ofta överskrider 
det påvisade (40 km/h), inklusive busstrafiken, vilket späder på olustkänslan 
av att färdas längs vägen. Jag själv arbetar på Ljusdals sjukhus och pendlar 
dagligen 5 dagar i veckan med cykel fram och tillbaka och maximerat med 
varselfärg och lysen i hopp om att en dag när mina barn blir tillräckligt stora 
för att kunna ta sig till skolan själv eller till badplatsen, att då kunna släppa 
iväg dem med ett inre lugn om att säkerheten är på sin plats längs vägen." 
 
Ljusdals kommun har ett uppdrag att utreda möjligheterna att anordna en 
gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila. I uppdraget ingår, förutom 
sträckan mellan Färila-Forsnäset, att även utreda hur vägen ska förläggas 
från Forsnäset och ansluta till befintligt gång- och cykelnät i centrala 
Ljusdal.  
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Med anledning av detta föreslås att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2022, § 26 
Medborgarförslag 27 januari 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 81 Dnr 00047/2022  

Remiss gällande rätt till heltid 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss gällande huruvida "Rätt till heltid" 
ska upphävas då detta inkluderas i "Heltidsresan". 
 
Förvaltningschef Lasse Norin skriver i sitt yttrande att kommunstyrelse-
förvaltningen i tidigare förslag till beslut har föreslagit att beslutet om ”Rätt 
till heltid” bör upphävas, utifrån att projektet ”Heltidsresan” både inkluderar 
och har målsättningen att öka antalet heltidstjänster i kommunen.  
 
Samhällsservicenämnden anser att detta är ett logiskt resonemang och har 
ingen avvikande åsikt i denna fråga och föreslår därmed att det tidigare 
politiska beslutet om ”Rätt till heltid” upphävs.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 46 
Protokoll MBL § 11, 16 februari 2022 

Propositionsordning 

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

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 24-30 
SSN  2-3 
Bygg: § 161-235 
Miljö: § 138, 153-231 
Gata/park § 1-44       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2022 
Delegationslista 5 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 54 Dnr 00036/2022  


Utdelning av Ljusdals kommuns idrottsstipendium 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


På dagens sammanträde delas de tidigare beslutade idrottsstipendierna ut. 
 
Ungdomsidrottsstipendium: 
 
Feben Tewelde, Järvsö IF - friidrott. 
 
Ungdomsledarstipendium: 
 
Mikael Heed, Hybo AIK – längdskidor. 
Sven Persson, Ljusdals BK och Ljusdals IF.     


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens protokoll 15 mars 2022, § 42 


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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§ 55 Dnr 00104/2021  


Planbesked för Kåsjö 8:5 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 


för planläggning av del av fastigheten Kåsjö 8:5 med flera i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8 § 


plan- och bygglagen.     


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga det aktuella området för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den aktuella ansökan omfattar 13 tomter (varav 4 redan 
avstyckade) för villabebyggelse i form av fritidshus och en- till tvåfamiljshus 
med en föreslagen fastighetsstorlek på mellan 900-1300 kvadratmeter. Den 
sökande önskar planlägga för bebyggelse i 1-1 3/4 plan med en byggnads-
area på mellan 150-170 kvadratmeter per fastighet.  
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan- och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning skall även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Delar av ansökan, markerad i tillhörande karta, bedöms inte vara lämpliga 
för ändamålet från allmän synpunkt och föreslås därför undantas från det 
positiva planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatören. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
kommer att behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
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Planläggning bedöms kunna påbörjas under tredje kvartalet 2023 och antas 
under tredje kvartalet 2024.              


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Bilaga: checklista planbesked 27 februari 2022 
Ansökan med situationsplan 24 september 2021 


Yrkanden 


Christer Sjöström (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 56 Dnr 00009/2021  


Film om jordbruksmarkens betydelse 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


En film om jordbruksmarkens betydelse visas på dagens sammanträde.  


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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§ 57 Dnr 00179/2021  


Detaljplan för Hybo 2:63 med flera - skelettplan - vägar 
inom Hybo stationssamhälle - beslut om samråd 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att skicka detaljplan för 


Hybo 2:63 med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle på 
samråd med stöd av 5 kapitlet plan- och bygglagen.  


 
2. Planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan enligt Miljöbalkens 


6 kap. 7 §.       


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden beslutade 15 februari 2022 § 27 att ge 
samhälsserviceförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för Hybo 2:63 
med flera ”skelettplan” vägar inom Hybo stationssamhälle. Syftet är att 
införa kommunalt huvudmannaskap för allmän platsväg inom Hybo 
stationssamhälle.    
 
Planförslaget avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen och 
bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar denna 
uppfattning enligt beslut 31 mars 2022. 
 
Planförslaget omfattar en stor samrådskrets och handläggs genom utökat 
planförfarande. Slutligt antagande sker i kommunfullmäktige.          


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 
Samrådshandlingar 4 april 2022 


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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§ 58 Dnr 00167/2021  


Planbesked för Kåsjö 6:37 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Positivt planbesked lämnas gällande planläggning av Kåsjö 6:37 i 


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


bygglagen.   


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om planbesked inkom 1 december 2021 från fastighetsägare med 
avsikt att detaljplanelägga fastigheten Kåsjö 6:37 för bostadsändamål. Den 
sökande vill planlägga för 11 fastigheter om 2500-3000 kvadratmeter med 
en- och flerbostadshus i maximalt två plan. Fastigheten ligger cirka två 
kilometer öster om centrala Järvsö, öster om älven Ljusnan.  
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Enligt 2 kap 2 § plan- och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan- och bygglagens andra och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning skall även väga in enskilda intressen. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser kommer att behöva utredas 
vidare under framtida planprocess. Planläggning bedöms kunna påbörjas 
under fjärde kvartalet 2023 och antas under fjärde kvartalet 2024. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Bilaga 1 och 2, 31 mars 2022 
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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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§ 59 Dnr 00035/2022  
 BAB.2022.20 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 334 500 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ett badrum i entréplanet. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 334 500 kronor. 
 
Bedömning av ärendet 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag (2018:222). 5 § 
Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 
 
Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. 
 
Regeringens proposition 2017/18:80. 5 §  
Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 
tillgodose det inom den befintliga huskroppen.  
 
Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte dvs. 
att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt 
liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så långt som 
möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt kunna 
tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att en trapphiss till det befintliga 
duschutrymmet som idag ligger i källarvåningen inte anses vara ett bra 
alternativ, då det är låg takhöjd samt begränsad yta. Det befintliga 
duschutrymmets utformning och begränsning gällande tillgänglighet samt en 
nivåskillnad till duschutrymmet är också en del i bedömningen. Genom att 
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tillskapa ett nytt badrum på entréplanet kan sökandens grundläggande och 
vardagliga behov tillgodoses.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 60 Dnr 00052/2022 
 STRAND.2022.7 


Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
ersättningsbyggnad på Förnebo 4:32 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas.  
 
2. Avgiften för beslutet är 3 843 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av ersättningsbyggnad på 
Förnebo 4:32 i Järvsö, Ljusdals kommun.  
 
Platsen är i dagsläget bebyggd med en mindre stuga som står på ofri grund.  
Anmälan om rivning med tillhörande startbesked finns på den befintliga 
stugan. BYGG.2021.269. 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ersättningsbyggnad finns men 
bygglov är ej beviljat. BYGG.2021.334. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 200 meter 
från Ljusnan. 
Fastigheten omfattas av översvämningsrisk enligt 100-års flöde samt 
beräknat högsta flöde. 
 
Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden strider mot gällande lagstiftning avseende placering på 
sådan mark som omfattas av översvämningsrisk och därigenom inte är 
lämplig ur en samhällsekonomisk synpunkt i enlighet med portalparagrafens 
hänvisning till en långsiktig och god hushållning.  
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Den befintliga stugan saknar strandskyddsdispens och enligt äldre 
flygfotografering fanns den inte på platsen omkring år 1960.  
Den tänkta etableringen bedöms även utöka den befintliga stugans minimala 
hemfridszon på ett sådant vis att det inte kan bedömas vara en obetydlig 
utökning av hemfridszonen och den allmänna påverkan på både växt- och 
djurliv i området samt den allemansrättsliga tillgängligheten i området.  
 
Då området omfattas av riksintresse för naturvård, friluftsliv samt det rörliga 
friluftslivet kan det, genom utökning av stugan, påverkas på ett negativt vis 
genom att den nya byggnaden skapar en avhållande effekt som påverkar 
dessa delar. Det allmänna intresset bedöms därmed väga tyngre än det 
enskilda i detta fall. 
   
Ersättningsbyggnadens placering, utformning och tillskapandet av 
parkeringsytor i anslutning till den bedöms därmed inte uppfylla något av de 
särskilda krav som finns för beviljande av strandskyddsdispens samt strida 
mot strandskyddets syften varför dispens för den sökta åtgärden inte kan 
beviljas.  
 
Lagrum 
Enligt miljöbalken 1 kap. 1§ ska den tillämpas så att mark, vatten och fysisk 
miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 
samhällsekonomisk synpunkt långsiktig god hushållning tryggas. 
 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte nya byggnader uppföras inom 
strandskyddsområde. 
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge 
dispens från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen 
av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
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4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 28 februari 2022 
Översiktskarta diarieförd 28 februari 2022 
Situationsplan diarieförd 28 februari 2022 
Foton diarieförda 28 februari 2022 
Illustration bygglov diareförd 30 mars 2022 
Flygfoto cirka 1960 diariefört 30 mars 2022 
Flygfoto cirka 1975 diariefört 30 mars 2022 
Yttrande från sökanden diariefört 28 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar) via rek. 
 
Hur man överklagar beslutet, se bilaga 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 61 Dnr 00053/2022  
 BYGG.2021.341 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på del 
av Tandsjö 7:1, Pajkölen i Los  


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


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


antas Lars Granrud med certifieringsnummer SC2014-12. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


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


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


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


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


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 16 495 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på del av 
Tandsjö 7:1, Pajkölen i Los. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
18(58) 


Datum 
2022-04-12 
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Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Kårböleskog 1:10, Kårböleskog 
1:24, Kårböleskog 1:27, Kårböleskog 1:29, Kårböleskog 1:4, Kårböleskog 
1:47 och Kårböleskog 1:50. 
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Den sökta etableringen bedöms ha en stor omgivningspåverkan vid själva 
etableringsplatsen på grund av dess placering i orörd naturmark. 
Dock har etableringen inte en stor påverkan på det större området och ses 
som nödvändig för den statliga infrastrukturen avseende transport av el från 
vindkraftsparker i området till övriga delar av landet.  
  
Ärendet anses uppfylla kraven på utformning och lämplighet för avsett 
ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen varför bygglov 
ska beviljas.  
 
Upplysningar 
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till 
miljöenheten. 
 
Innan slutbesked ges för åtgärden ska sökanden uppvisa intyg om godkänd 
avloppsanläggning. 
 
Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
19(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  
 
I detta ärende krävs lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och 
byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 15 december 2021 
Ritningar diarieförda 15 december 2021 
Översiktskarta diarieförd 15 februari 2022 
Situationsplaner diarieförda 15 december 2021 
Kontrollplan diarieförd 15 februari 2022 
Kontrollansvarig diarieförd 15 februari 2022 
Medgivande från lagfaren ägare diariefört 15 februari 2022 
Granneyttrande från Kårböleskog 1:50 diariefört 23 februari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare, Sveaskog förvaltnings aktiebolag (beslut och handlingar 
som ingår i beslutet)  
KA, Lars Grandrud (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
lars.granrud@rejlers.se 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Kårböleskog 1:10  
Kårböleskog 1:24  
Kårböleskog 1:27  
Kårböleskog 1:29  
Kårböleskog 1:4  
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Datum 
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Kårböleskog 1:47  
Kårböleskog 1:50 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
21(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 62 Dnr 00054/2022  
 BYGG.2020.143 


Ansökan om permanent bygglov för servering på 
Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från områdesbestämmelserna avseende placering på S, 


Skogsmark, liten avvikelse medges. 
 
2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900). 
 
3. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 


och bygglagen. 
 
4. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 


bygglagen krävs inte i detta ärende. 
 
5. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att 


kontrollplanen fastställs. 
 
6. Utstakning krävs inte i detta ärende.  
 
7. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
8. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
9. Samhällsservicenämnden beslutar med stöd av plan- och bygglagen 10 


kap 4 § att byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked har meddelats. 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser ansökan om permanent bygglov för befintlig restaurang med 
tillhörande byggnader på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö, Ljusdals kommun.  
 
Ansökan avser även tillbyggnad av toalett samt förråd. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
22(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Restaurangen har i dagsläget ett tidsbegränsat bygglov för verksamheten 
som är giltigt till och med 30 juni 2026. 
 
Historik 
4 maj 2020  Ansökan inkom.  
16 juni 2020  Beslut i nämnd om nekat bygglov. SSN § 118/20.  
10 juli 2020  Överklagan inlämnad. 
6 oktober 2020  Beslut från länsstyrelsen om återförvisat ärende.  
10 november 2020  Beslut i nämnd om nekat bygglov. SSN § 160/20. 
13 november 2020  Överklagan inlämnad. 
18 februari 2021  Beslut om avslag av överklagan från länsstyrelsen. 
11 mars 2021  Länsstyrelsens beslut överklagat. 
13 december 2021  Dom från Mark- och miljödomstolen, Mål P 776-21. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelse 337 "Öjebergets södra del i 
Järvsö". Bestämmelserna innebär att området är avsett för skogsmark och 
alpanläggning.  
 
Yttranden 
Järvsö Kyrkby 23:3, Järvsö Kyrkby 23:2 och Järvsö Kyrkby 23:5 har hörts 
om de har några synpunkter i ärendet.  
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Mark- och miljödomstolen har i sin dom bedömt att åtgärden uppfyller 
lokaliseringskravet samt att åtgärden strider mot områdesbestämmelsen men 
anser att bygglov utan tidsbegränsning ändå kan ges. 
 
Då den sökta åtgärden därmed bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
samt uppfylla kraven på utformning och lämplighet för avsett ändamål väljer 
därmed nämnden att bevilja bygglov för den sökta åtgärden i enlighet med 
domslut.   
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
2022-04-12 
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Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 4 maj 2020 
Kompletterande handlingar diarieförda 10 mars 2022 
Översiktskarta diarieförd 28 maj 2020 
Kontrollplan diarieförd 14 mars 2022 
Dom från Mark- och miljödomstolen diarieförd 13 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Järvsö Kyrkby 23:2 
Järvsö Kyrkby 23:5 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
24(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 63 Dnr 00055/2022  
 ALLM.2021.22 


Föreläggande gällande olovligt byggande och utförda 
åtgärder utan strandskyddsdispens på Förnebo 4:32 i 
Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 26 kap. 9 § samt 7 kap. 15 § Miljöbalken (1998:808), 


föreläggs lagfaren ägare till Förnebo 4:32, Anders Johan Larsson 
19770820-7555, att senast två månader från det att beslutet vunnit laga 
kraft avlägsna bryggor angivna i tillhörande handlingar:  


 Flygbild aktuell diarieförd 29 mars 2022 samt foton med markeringar 
diarieförda 29 mars 2022.   


 
2. Tillsynsavgift för beslutet är 16 470 kronor i enlighet med taxa fastställd 


av kommunfullmäktige.  


Sammanfattning av ärendet 


Anmälan om olovligt byggande och utförda åtgärder utan erforderlig 
strandskyddsdispens har upprättats. I anmälan framgår att båthamn har 
etablerats på platsen genom uppförande av stora bryggor samt ändrade 
förutsättningar för växt- och djurliv i området.  
 
Bygglovhandläggare Per-Anders Stolt var på platsen och fotograferade 11 
maj 2021 samt 1 juni 2021. Informationsbrev om inkommen anmälan 
skickades 11 maj 2021 till fastighetsägaren. 
 
Begäran om förklaring skickades till fastighetsägaren 2 juni 2021 som inkom 
med yttrande 15 juni 2021.  
 
Åtalsanmälan för åtgärden gjordes 17 december 2021 och strafföreläggande 
för brott mot miljöbalken inkom 25 januari 2022. 
 
Fastighetsägaren har i sitt yttrande angivit att pirarna på platsen byggdes av 
vattenregleringsföreningen i slutet av 70-talet och att bryggor då sattes ut på 
platsen.  
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Bryggorna har således funnits på två ställen i viken i olika konfigurationer. 
Det var flytbryggor och beslut togs sedan för att anlägga lite större pålade 
bryggor istället för ett antal mindre då detta minimerar skuggning av botten. 
Bifogade bilder från 1980 till cirka 2017 visar placering på en gammal 
brygga på samma ställe som den nya är uppförd.  
 
I inkommet strafföreläggande står det angivet att fastighetsägaren "utan 
dispens från gällande strandskydd på fastigheten Förnebo 4:32, Järvsö, 
Ljusdals kommun mellan 1 april 2021 och den 1 juni 2021 uppsåtligen eller 
av oaktsamhet låtit utföra arbeten för att anlägga en brygga som sedan har 
lagts på plats. En brygga är en typiskt sett privatiserande åtgärd som hindrar 
eller avhåller allmänheten från att beträda området." Strafföreläggandet 
godkändes 19 januari 2022. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Utökat strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 200 
meter från Ljusnan. 
 
Motivering till beslut 
Uppförande av bryggor på platsen bedöms strida mot gällande lagstiftning 
avseende etablering av anläggningar eller anordningar samt vidtagande av 
åtgärder som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
inom strandskyddat område.  
 
De två angivna bryggorna på platsen med tillhörande båtbommar har 
uppförts på platsen utan strandskyddsdispens. Tidigare etableringar inom 
området har inte heller någon beviljad dispens och vid undersökning av 
flygfoton över platsen från omkring 1960 finns varken pirar eller bryggor på 
platsen. Vid granskning av flygfoton över platsen från omkring 1975 så finns 
inga pirar eller någon etablering av större bryggor på platsen. De nya 
bryggorna på platsen upptar en stor yta över vatten och bedöms kraftigt 
påverka förutsättningar för djur- och växtliv i området.  
 
Området omfattas av riksintresse för naturvård varvid större etableringar inte 
kan bedömas vara förenat med riksintressets eller strandskyddslag-
stiftningens syfte.  
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Oavsett hur den tidigare etableringen på platsen har varit så är uppförandet 
av nuvarande bryggor olovligt utfört och strider mot gällande lagstiftning 
varvid nämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren att avlägsna utpekade 
bryggor från fastigheten.   
 
Lagrum 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde: 
1. nya byggnader uppföras. 
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar 
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532).  
 
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge 
dispens från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen 
av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   
 
26 kap 9 § miljöbalken: en tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta 
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 
ska följas. 
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26 kap. 14§ miljöbalken, beslut om föreläggande eller förbud får förenas 
med vite. 
 
Avgift 
Vid tillsyn enligt miljöbalken, där strandskyddslagstiftningen är en del, ska 
en tillsynsavgift tas ut.  
 
Enligt gällande taxa för samhälsserviceförvaltningen tas avgift ut enligt 
timdebitering. Timavgift för handläggning 2022 är 1098 kronor. 
 
Upplysningar 
Om föreläggandet inte följs inom utsatt tid kan beslutas fattas avseende 
föreläggande förenat med vite.  


Beslutsunderlag 


Anmälan diarieförd 11 maj 2021 
Förteckning över lagfarna ägare diarieförd 11 maj 2021 
Flygbild aktuell diarieförd 29 mars 2022 
Flygbild cirka 1975 diarieförd 29 mars 2022 
Flygbild cirka 1960 diarieförd 29 mars 2022 
Foton med markeringar diarieförda 29 mars 2022 
Översiktskartor diarieförda 11 maj 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 11 maj 2021 och 2 juni 2021 
Begäran om förklaring diarieförd 2 juni 2021 
Yttrande från lagfaren ägare diariefört 15 juni 2021 
Strafföreläggande diariefört 25 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) via rek. 
 
Hur man överklagar, se bilaga 
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§ 64 Dnr 00059/2022  
 FÖRBESKED.2021.43 


Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två 
tomter på Järvsö-Hamre 12:20 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 14 848 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 på att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser tillskapande av två tomter på Järvsö-Hamre 12:20 i Järvsö, 
Ljusdals kommun.  
 
Tänkt areal för tomterna är 1 000 kvadratmeter styck.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
29(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Byggnaderna på platsen är tänkta att uppföras i klassisk lantlig stil med max 
två våningar, sadeltak alternativt mansardtak och traditionell färgskala. Cirka 
100 kvadratmeter per plan med tillhörande komplementbyggnader. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan, områdesbestämmelser eller 
riksintressen.   
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Hamre 8:27, Grönås 1:14 
samt Grönås 2:8.  
 
Järvsö-Hamre 8:27 inkom med ett yttrande med en alternativ vägdragning. 
 
Inkomna synpunkter har kommunicerats med sökanden som har valt att inte 
ändra ansökan. 
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara en naturlig förtätning av befintlig 
bystruktur i området.  
 
De tänkta tomternas placering och storlek samt tänkt bebyggelse anses inte 
påverka kringliggande fastigheter på ett betydande vis samt uppfyller kraven 
enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § 
plan- och bygglagen. 
 
Avseende vägdragning till de tillkommande tomterna så bedömer nämnden 
att den vägdragning som är angiven i ansökan anses vara den mest lämpliga 
för att komma åt de tänkta tomterna genom att följa den befintliga topografin 
i området. Detta medför att tillträde till fastigheterna anordnas utan att göra 
större åverkan i naturen än vad som är nödvändigt för etableringen. 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
30(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 22 december 2021  
Översiktskarta diarieförd 22 december 2021 
Beskrivning diarieförd 31 januari 2022 
Situationsplaner diarieförda 31 januari 2022 
Husförslag diariefört 31 januari 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 24 mars 2022 
Yttrande från Järvsö-Hamre 8:27 diariefört 7 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Järvsö-Hamre 8:27 (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) via rek. 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" 
Grönås 1:14   
Grönås 2:8 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
31(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 65 Dnr 00060/2022  
 FÖRBESKED.2022.1 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Skriksvik 1:28 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 12 103 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser tillskapande av en tomt med en area på 1 500 kvadratmeter.  
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
32(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Byggnationen är tänkt att uppföras om cirka 80-100 kvadratmeter i ett plan 
med tillhörande loft. Byggnaden är tänkt att uppföras med träfasad med plåt- 
eller tegeltak i mörka färger. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten omfattas inte av något utpekat kulturhistoriskt värde. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Skriksvik 14:2, Skriksvik 6:23, 
Skriksvik 6:37, Väster-Skästra 9:37, Öster-Skästra 23:1 och Öster-Skästra 
8:5.  
 
Skriksvik 6:23 har inkommit med ett yttrande där de anger att de är försiktigt 
positiva till eventuellt nybygge: 
"Avstyckningen är utsikten från vår gård och blir den bebyggd kommer vi att 
behöva se de nya byggnaderna hela tiden - och vice versa få insyn från dem 
över vårt hittills ostörda läge. I Skålbo har det de senaste två åren dykt upp 
nybyggnader utan någon som helst förankring i lokala traditionen, som slår 
sönder den faluröda traditionen" "Vi kommer att kämpa emot sådan 
"sommarstugearkitektur" om det kommer till ansökan om bygglov och det 
visar sig att sökanden inte vill bygga traditionellt." 
   
Inkomna synpunkter har kommunicerats med sökanden. 
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara en naturlig förtätning avseende placering 
och fastighetsstorlek med hänseende till befintliga fastigheter med 
tillhörande bebyggelse i kringområdet. 
 
Närområdet består av gles bebyggelse och förtätningar kan därmed komma 
att påverka kringliggande bebyggelse men bedöms inte som en sådan 
betydande påverkan att åtgärden inte kan medges. Avseende den kommande 
byggnationens utformning bedömer nämnden att lokala traditioner bör 
bevaras och att det ska tas hänsyn till detta i kommande bygglovsprövning. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
33(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
varför åtgärden ska beviljas.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 12 januari 2022  
Översiktskarta diarieförd 17 februari 17 februari 2022 
Situationsplan diarieförd 12 januari 2022 
Foton diarieförda 12 januari 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 24 mars 2022 
Yttrande från Skriksvik 6:23 diariefört 2 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Skriksvik 6:23 (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) via rek. 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Skriksvik 14:2  
Skriksvik 6:23  
Skriksvik 6:37  
Väster-Skästra 9:37  
Öster-Skästra 23:1  
Öster-Skästra 8:5. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
34(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i 
POIT) 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
35(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 66 Dnr 00061/2022  
 BYGG.2022.79 


Information om ansökt bygglov för nybyggnad av 
kontorshus på Östernäs 11:8 i Ljusdal  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Plan- och byggenheten på samhällsserviceförvaltningen får fatta beslut 


om bygglov i ärendet enligt gällande delegationsordning med eventuell 
justering av placering.  


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorshus på Östernäs 11:8 inkom 
15 mars 2022. 
 
Den sökta åtgärdens placering utgick från att den skulle följa den nya 
detaljplanen för området samt att den skulle ha minimal påverkan på 
befintlig detaljplan. 
 
Eftersom den nya detaljplanen upphävdes av mark- och miljödomstolen 21 
mars 2022 finns nu en möjlighet att justera placeringen av 
kontorsbyggnaden.  
 
Då det inte ännu är klart med den exakta placeringen av byggnadsverket vill 
förvaltningen invänta mer exakta uppgifter innan beslut för åtgärden kan tas. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
36(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 67 Dnr 00057/2022  
 BYGG.2022.11 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Öster-Skästra 2:32 i Järvsö  


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


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


antas Simon Clemin, Ljusdal med certifieringsnummer SC0925-11. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


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


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


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


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


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 22 534 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser en nybyggnation av ett fritidshus med byggnadsarea 85 
kvadratmeter i en våning med loft. Träfasaden kommer att ytbehandlas med 
järnvitriol vilket ger en brun/svart färg och taket kommer att bestå av svart 
tegel. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
37(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse). 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Öster-Skästra 2:4, 
2:31, 2:37,  2:44 och 9:31.  
 
Inga yttrande har inkommit.  
  
Motivering till beslut 
Ansökan avser en nybyggnation av ett fritidshus som sker på en redan 
avstyckad fastighet.  
Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen 
och bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen eller påverka 
landskapsbilden i en negativ bemärkelse. 
 
Inga yttranden över åtgärden har inkommit från sakägare. 
 
Fastigheten ligger inom det kommunala VA-området där ledning finns 
framdragen till fastighetsgräns. Tillfartsväg ordnas genom befintlig väg som 
finns till fastigheten. 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål. 
 
Åtgärden anses lämplig för sitt ändamål och bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan på riksintresse för rörligt friluftsliv på platsen, varav 
bygglov kan medges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900).   
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Innan slutbesked ges för åtgärden ska sökanden uppvisa intyg om godkänd 
avloppsanläggning. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
38(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
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 eller lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan med anmälan om kontrollansvarig diarieförd 19 januari 2022 
Ritningar diarieförda 19 januari 2022 
Översiktskarta diarieförd 7 februari 2022 
Situationsplan diarieförd 19 januari 2022 
Nybyggnadskarta diarieförd 19 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
JO-Sotning (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
39(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Remissinstanser 
Ljusdal vatten (kopia på beslutet) 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Öster-Skästra 2:4 
Öster-Skästra 2:31 
Öster-Skästra 2:37 
Öster-Skästra 2:44 
Öster-Skästra 9:31 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
40(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 68 Dnr 00044/2022  


Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel 
till Inlandsbanefestivalen 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag beviljas med 6 000 kronor till Inlandsbanefestivalen 


2022. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-


bidrag till kulturföreningar.  


Sammanfattning av ärendet 


Inlandsbanefestivalen söker bidrag med en summa om 6 000 kronor. 
Festivalen arrangerar konserter utmed Inlandsbanan sedan 2007. Festivalen 
strävar efter att lyfta fram ett glesbygdsperspektiv där Inlandsbanan är ett 
viktigt historiskt exempel, samt strävar efter att levandegöra orter som 
annars nås av ett begränsat utbud av kultursatsningar. Ansökan avser 
omkostnader för teknik, medverkande artister, mat och boende under 
arrangemanget. I år avser föreningen att göra en konsert förlagd i Ljusdals 
kommun.  
 
Medfinansiärer är bland annat Statens kulturråd samt Region Gävleborg. 
Pengarna går uteslutande till de kostnader som arrangemangen i kommunen 
omfattar. Eventuellt kommer konserten i år att äga rum i Tandsjöborg.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 mars 2022 
Ansökan med bilaga 18 mars 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
41(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 69 Dnr 00045/2022  


Ansökan från Upp på bottens förening gällande 
arrangemangsbidrag 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ansökan från Upp på botten beviljas med en summa om 8 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-


bidrag till kulturföreningar.   


Sammanfattning av ärendet 


Upp på botten är en ekonomisk förening med verksamhet förlagd på 
Stenegård i Järvsö. Föreningens vision är att skapa en kulturell mötesplats 
som möjliggör konstnärliga utbyten, kreativa processer och publika 
evenemang. De planerar att starta upp en verksamhet med öppen verkstad, 
scenrum, showroom, uthyrning av utrymmen samt evenemang.  
 
Denna ansökan avser en rad kulturaktiviteter i sommar förlagda på Stenegård 
under veckorna 25 till 29. De planerar för fem framträdanden, under dessa 
veckor, i scenkonst, teater, storytelling samt konserter. Föreningen planerar 
vidare att söka stöd från Region Gävleborg och Statens Kulturråd.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Upp på bottens förening 15 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Upp på bottens förening 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
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§ 70 Dnr 00063/2022  


Ansökan från Björkbergs byalag gällande bidrag för 
kulturarrangemang 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Björkbergs byalag beviljas ett bidrag på 5 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-


bidrag till kulturföreningar.  


Sammanfattning av ärendet 


Björkbergs byalag ansöker om bidrag om en summa av 5 000 kronor för 
sommarens musikarrangemang som kommer att genomföras en lördag i juli 
2022.  
 
Förra året, 2021 genomfördes en uppstart av tidigare spelmansstämmor och 
Björkbergs byalag ämnar genomföra detta årligen. Då beviljades ett bidrag 
om 5 000 kronor från Ljusdals kommun och ansökan i år avser gager till 
musiker. 
 
Under sommaren, med vernissage på midsommardagen, kommer det finnas 
en utställning med fotografier, tavlor och trähantverk av lokala aktörer.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Björkbergs byalag 15 mars 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
43(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 71 Dnr 00064/2022  


Ansökan från Boda Bygdegårdsförening gällande 
bidrag för arrangemang 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Boda bygdegårdsförenings ansökan beviljas med en summa av 10 000 


kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-


bidrag till kulturföreningar.          


Sammanfattning av ärendet 


Boda bygdegårdsförening är en aktiv förening i byn Boda som 
storspelmännen Liv-Ante och From-Olle härstammade från. Intill 
bygdegården ligger ett museum och även en mindre stuga som fungerar som 
en kulturell samlingsplats kallad Liv-Antes. Föreningen har sedan 1973 
anordnat spelmansträffar och ansöker nu om bidrag för en nystart och för att 
lyfta fram kulturen som en gång varit aktiv. Ansökan avser arvoden till 
musiker, men även eventuellt berättande om historia. Behov finns även att 
utöka sittplatser, bajamajor samt servering. 
 
Anledningen till att spelmansträffarna inte varit aktiva är bland annat på 
grund av pandemin.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Boda Bygdegårdsförening 11 februari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
44(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 72 Dnr 00065/2022  


Ansökan från Järvsö Operasällskap gällande 
arrangemangsbidrag 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Järvsö Operasällskap beviljas en summa om 13 200 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och arrangemangs-


bidrag till kulturföreningar.  


Sammanfattning av ärendet 


Järvsö Operasällskap ansöker om medel för att genomföra en operavecka i 
Järvsö för tredje året i rad. Syftet är att etablera en återkommande 
operavecka i Järvsö. Operaveckan 2022 är under planering just nu och ämnar 
innehålla både konserter och workshops, i år även en operasaga för barn.  
 
Järvsö Operasällskap har ansökt om medel hos sparbanken i Hälsingland på 
15 000 kronor och om Bygdemedel Vindkraft på 70 000 kronor.  
 
2020 beviljades föreningen ett bidrag om 16 069 kronor och samma summa 
2021 då det var svårt att beräkna intäkter på grund av restriktioner. Detta är 
tredje året Järvsö Operasällskap söker medel för operaveckan och därmed 
sista året de blir beviljade arrangemangsstöd för sagda arrangemang. 
Summan avser två gager för musiker.      


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 mars 2022 
Ansökan från Järvsö Operasällskap 22 mars 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
45(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 73 Dnr 00058/2022  


Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän 
mark - information 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har tagit fram riktlinjer för grävning i gator, 
parker och annan allmän mark. 
 
Riktlinjerna är med som information på dagens sammanträde och kommer 
att återkomma vid nästa sammanträde med ett förslag till beslut.  


Beslutsunderlag 


Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
46(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 74 Dnr 00056/2022  


"Onaturliga" granar - information 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att titta på alternativa 


lösningar till adventsutsmyckning i kommunen.  


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkchef Anders Berg informerar om julgranarna som brukar stå 
på bland annat Riotorget och framför stadshotellet samt även i Färila, Järvsö, 
Ramsjö och Los. Det börjar bli svårt att få tag på naturliga stora granar och 
gata- och parkenheten har börjat titta på alternativ till dessa. 
 
Anders Berg har tittat på konstgjorda granar och kostnaden för dessa är 
ganska stor. Tankar finns också på att driva upp egna granar på någon täkt.  


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): förvaltningen får i uppdrag att titta på alternativa 
lösningar till adventsutsmyckning i kommunen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
47(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 75 Dnr 00026/2020  


Principdiskussion om farthinder 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att kartlägga behovet av 


farthinder utifrån dagens diskussion.  


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkchef Anders Berg informerar om farthinder. Det är många 
som upplever att det är för mycket trafik och att det körs för fort i många 
områden. Många önskar att det sätts upp farthinder.  
 
Det finns en hel del problematik med farthinder av olika slag och dessa kan i 
vissa fall också innebära en trafikfara. Det finns enklare farthinder som går 
att plocka bort när snösäsongen börjar. 
 
Viktigast är att det finns farthinder vid och omkring skolor. En kartläggning 
borde göras av var de största problemen finns och var det behövs åtgärder. 
 
En hel del är kartlagt och man har anlagt en del gång- och cykelvägar samt 
infört parkeringsförbud längs vägar som trafikeras av många skolbarn. 
 
Anders Berg uppskattar att det skulle behövas cirka 40 farthinder för att 
trygga skolvägen för barn och ungdomar.  


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): förvaltningen får i uppdrag att kartlägga behovet av 
farthinder utifrån dagens diskussion.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
48(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 76 Dnr 00027/2022  


Medborgarförslag om ogrusad fil på gångbanor för 
sparkåkning med mera - svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande ogrusad fil på gång- och cykelvägar har 
inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022,  
§ 11 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut.  
 
Förslagsställaren vill att en liten del av trottoarer och gång- och cykelbanor 
lämnas ogrusade under vintrarna för att möjliggöra sparkåkning och för att 
familjer ska kunna dra sina barn på pulka eller snowracer.  
 
"Detta skulle vara positivt för folkhälsan då möjligheten till vardagsmotion 
ute i friska luften ökar. Det skulle även vara positivt för miljön att kunna ta 
sparken istället för bilen till affären. Sparken kan också som ett alternativ till 
rullator användas som ett hjälpmedel för att minska risken för halkolyckor 
utomhus. Medan de som saknar denna möjlighet kunde gå på den sandade 
delen. Många boende i kommunen har sparkar, pulkor och snowracers som 
skulle kunna användas mycket oftare och med stor glädje om vi fick 
möjlighet att använda en liten del av gångbanorna till detta." 
 
Förslaget är positivt ur både miljö- och friskvårdssynpunkt, men gång- och 
cykelvägar betraktas lagstiftningsmässigt som vilken annan väg som helst. 
Detta innebär att cykling sker på höger sida i färdriktningen och gående går 
på vänster sida i färdriktningen. Undantaget är separerade gång- och 
cykelvägar, men några sådana förfogar inte kommunen över. 
 
Även om det skulle vara tillåtet så skulle detta vara ohanterligt ur 
driftsynpunkt med förhöjd olycksrisk som följd. 
 
Av dessa anledningar föreslår gata- och parkchefen att medborgarförslaget 
ska avslås. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
49(58) 


Datum 
2022-04-12 
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 11 
Medborgarförslag 3 januari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
50(58) 


Datum 
2022-04-12 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 77 Dnr 00039/2022  


Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande 
insekter - svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter har 
inkommit till kommunen. Kommunfullmäktige beslutade 28 februari 2022,  
§ 26 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Medborgarens förslag är att lämna fler grönområden som människor ändå 
inte går på, till att få låta klöver, maskrosor med mera växa och därmed ge 
mer mat till våra pollinatörer. En annan idé är att anlägga flera små 
miniängar som man sår ängsblom på! Både vackert och bra för våra bin och 
fjärilar! 
 
Gata- och parkchefen skriver i sin tjänsteskrivelse att gata- och parkenheten 
inför sommaren 2022 kommer att anlägga två ängsytor på områden i 
närheten av Kyrksjön och han föreslår därmed att medborgarförslaget ska 
anses vara besvarat.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 februari 2022, § 26 
Medborgarförslag 28 januari 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
51(58) 


Datum 
2022-04-12 
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§ 78 Dnr 00089/2021  


Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa 
insekter genom att bygga hus till dem - svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses vara besvarat.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom att 
bygga hus till dem har inkommit. Kommunfullmäktige beslutade 24 maj 
2021, § 79 att delegera medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för 
beslut. 
 
Förslagsställaren vill att kommunen ska arbeta för att de viktiga insekterna 
ska trivas. Husen får gärna likna hus/torn som finns i kommunen. 
 
Sommaren 2022 kommer Ljusdals kommun att anlägga två ängsmarker i 
anslutning till Kyrksjön. I anslutning till dessa ytor kommer kommunen att 
bygga bostäder till insekter och fjärilar, vilka kommunen hoppas ska bli 
populära bostäder, med mat i bostädernas omedelbara närhet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår gata- och parkchefen att 
medborgarförslaget ska anses vara besvarat.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 24 maj 2021, § 79 
Medborgarförslag 14 maj 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
53(58) 


Datum 
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§ 79 Dnr 00004/2022  


Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från 
Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera 
rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har skickat en remiss gällande en motion om att installera 
en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen.  
 
Sedan lekplatsutredningen genomfördes 2010 och efterföljande åtgärder 
utfördes på de lekplatser som gata- och parkenheten ansvarar för har ett antal 
synpunkter kommit in angående vissa brister i tillgängligheten. 
 
Lekmiljöerna ska vara anpassade för alla, det vill säga även för dem som har 
nedsatt rörelseförmåga, synskada eller annan funktionsvariation. Ambitionen 
är inte att alla ska kunna nyttja varje attraktion men alla ska kunna vara 
delaktiga i leken genom att vara närvarande på lekplatsen. 
 
Lekplatserna ska vara till glädje för så många som möjligt. De ska inspirera 
barn i alla åldrar, oavsett förmågor, att samspela med varandra. Lek och 
glädje frigör kropp och själ. Man får motorisk träning: koordination, balans 
och styrka, egenskaper som man har nytta av hela livet. Leken har också stor 
betydelse för barns sociala samspel. 
 
Genom att öva samspel utvecklas de sociala färdigheterna; kommunicera, 
samarbeta och lösa konflikter. När barnen vågar prova nya saker utvecklas 
mod och självkänsla, dessa förmågor är särskilt viktiga för barn med 
funktionsnedsättning. Högt lekvärde visar att barnet kan leka på många olika 
sätt och utforska sina egna idéer och lekar.  
 
FN:s Barnkonvention blev lag 1 januari 2020. Den säger att alla barn har rätt 
till lek i en stimulerande, trygg och tillgänglig miljö. 
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
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Målet är att öka tillgängligheten på kommunens lekplatser. Av denna 
anledning har gata- och parkenheten begärt extra medel för 
tillgänglighetshöjande åtgärder i den ekonomiska långtidsplanen. 
 
Därför föreslås att motionen ska anses vara besvarad. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 158 
Motion från Maud Jonsson (L) 19 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
55(58) 


Datum 
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§ 80 Dnr 00057/2021  


Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige har skickat en remiss gällande ett medborgarförslag om 
gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr.  
 
Förslagsställaren skriver: 
”Jag upplever att det finns ett behov av en gång- och cykelväg mellan 
centrala Ljusdal och Borr, men särskilt sträckan från gamla älvbron i 
Lillhaga till Borr. Den huvudsakliga anledningen till förslaget grundar sig i 
säkerhetstänk för dem som vistas på vägen och en oro för hur det fungerar 
idag. Jag upplever att vi blir allt fler människor i dessa områden och många 
vistas utomhus med bland annat promenader längs vägen vid tidigare nämnd 
sträcka, året om. Samtidigt är sträckan belägen vid områden som upplevs 
vara bebodda, bland annat av många barnfamiljer som också rör sig längs 
sträckan. Många attraktiva utflyktsmål finns också längs sträckan, 
exempelvis badstränder, stall, skidspår och isbanor vintertid på sjöarna och 
promenadstigar i skogen, vilket sannolikt medför att folk rör sig längs 
sträckan mer. Samtidigt som mycket folk är i rörelse längs denna sträcka året 
om så upplever jag att hastigheten hos många biltrafikanter ofta överskrider 
det påvisade (40 km/h), inklusive busstrafiken, vilket späder på olustkänslan 
av att färdas längs vägen. Jag själv arbetar på Ljusdals sjukhus och pendlar 
dagligen 5 dagar i veckan med cykel fram och tillbaka och maximerat med 
varselfärg och lysen i hopp om att en dag när mina barn blir tillräckligt stora 
för att kunna ta sig till skolan själv eller till badplatsen, att då kunna släppa 
iväg dem med ett inre lugn om att säkerheten är på sin plats längs vägen." 
 
Ljusdals kommun har ett uppdrag att utreda möjligheterna att anordna en 
gång- och cykelväg mellan Ljusdal och Färila. I uppdraget ingår, förutom 
sträckan mellan Färila-Forsnäset, att även utreda hur vägen ska förläggas 
från Forsnäset och ansluta till befintligt gång- och cykelnät i centrala 
Ljusdal.  
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Med anledning av detta föreslås att medborgarförslaget ska anses vara 
besvarat.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2022, § 26 
Medborgarförslag 27 januari 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 81 Dnr 00047/2022  


Remiss gällande rätt till heltid 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.   


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har skickat en remiss gällande huruvida "Rätt till heltid" 
ska upphävas då detta inkluderas i "Heltidsresan". 
 
Förvaltningschef Lasse Norin skriver i sitt yttrande att kommunstyrelse-
förvaltningen i tidigare förslag till beslut har föreslagit att beslutet om ”Rätt 
till heltid” bör upphävas, utifrån att projektet ”Heltidsresan” både inkluderar 
och har målsättningen att öka antalet heltidstjänster i kommunen.  
 
Samhällsservicenämnden anser att detta är ett logiskt resonemang och har 
ingen avvikande åsikt i denna fråga och föreslår därmed att det tidigare 
politiska beslutet om ”Rätt till heltid” upphävs.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 
Kommunstyrelsens protokoll 14 mars 2022, § 46 
Protokoll MBL § 11, 16 februari 2022 


Propositionsordning 


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


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 24-30 
SSN  2-3 
Bygg: § 161-235 
Miljö: § 138, 153-231 
Gata/park § 1-44       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2022 
Delegationslista 5 april 2022 


Propositionsordning 


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





		Utdelning av Ljusdals kommuns idrottsstipendium

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Planbesked för Kåsjö 8:5 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Film om jordbruksmarkens betydelse

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Propositionsordning



		Detaljplan för Hybo 2:63 med flera - skelettplan - vägar inom Hybo stationssamhälle - beslut om samråd

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Planbesked för Kåsjö 6:37 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Propositionsordning



		Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av ersättningsbyggnad på Förnebo 4:32 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på del av Tandsjö 7:1, Pajkölen i Los

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om permanent bygglov för servering på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Föreläggande gällande olovligt byggande och utförda åtgärder utan strandskyddsdispens på Förnebo 4:32 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av två tomter på Järvsö-Hamre 12:20 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på Skriksvik 1:28 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Information om ansökt bygglov för nybyggnad av kontorshus på Östernäs 11:8 i Ljusdal

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Öster-Skästra 2:32 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel till Inlandsbanefestivalen 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan från Upp på bottens förening gällande arrangemangsbidrag 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan från Björkbergs byalag gällande bidrag för kulturarrangemang 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan från Boda Bygdegårdsförening gällande bidrag för arrangemang 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Ansökan från Järvsö Operasällskap gällande arrangemangsbidrag 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark - information

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		"Onaturliga" granar - information

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Principdiskussion om farthinder

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Medborgarförslag om ogrusad fil på gångbanor för sparkåkning med mera - svar

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Medborgarförslag gällande grönytor för pollinerande insekter - svar

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Medborgarförslag om att Ljusdals kommun ska hjälpa insekter genom att bygga hus till dem - svar

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Remiss från kommunstyrelsen gällande motion från Maud Jonsson (L) om att installera en eller flera rullstolsgungor på lämplig lekplats i kommunen

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan centrala Ljusdal och Borr

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Remiss gällande rätt till heltid

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Delegationsbeslut 2022

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning







