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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2021-10-13 

Datum för anslags uppsättande 2021-10-18 

Datum för anslags nedtagande 2021-11-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 138 Dnr 00191/2020  

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

Samhällsservicenämnden beslutar 
 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 
 
Allmänt 
• Upphandlingar som pågår: 

• Broöverbyggnad Edängebron 
• Vinterväghållning 
• Markarbeten 

• Medel beviljade för gång- och cykelvägar (GC) ur stadsmiljöavtalet. 
• Projektering pågår för ansökan om bidrag för GC-väg utmed 

Kyrksjönäsvägen. 
• Träff i Los, trevligt möte där vi fastslog planen för Apoteksparken. 
• Pelarasparna på Postplan är skadade. Ansökan om att få ersätta dessa är 

inskickad till länsstyrelsen och då blir det bökigt. 
• Utökad annonsering av ledig tjänst. 
• Skyddsronder samt besiktning av lyftanordningar. 
• Test av programvara för grävtillstånd pågår. 
 
Projekt 2021 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen, nyanläggning-  pågår 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen (mot Hybovägen), nyanläggning utförs 

delvis - pågår 
• GC Sjulhamregatan, nyanläggning - klar 
• Västa Bölevägen, urgrävning - oktober 
• Båthusvägen, urgrävning - oktober 
• Brännas, nyanläggning - ej klart med markägare 
• Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering - klart 
• Tullvägen, ny asfaltering - klart 
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• GC Båthusvägen, urgrävning - pågår 
• Rehnbergsvägen, urgrävning - klart 
 
Planerade projekt 2021 
• Kläppa byväg, nyanläggning - klart 
• GC Ljusdal-Järvsö, nyanläggning - pågår 
• GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%) - pågår 
• Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart 
• Torgalsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart 
• GC anslutning Hybov - jvg bro, nyanläggning - utreds 
• GC Verkstadsskolevägen, nyanläggning (bidrag TRV 50%) - pågår 
• Färdigställa Signeulsparken - pågår 
• Översyn tillgänglighet lekparker - pågår 
• Nytt staket lekpark Torsvägen - klart 
• Ny infart till sandtältet för nya entreprenörer som ska sköta 

vinterväghållningen - klart 
 
Plan- och byggenheten 
• Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund redogör för status när 

det gäller detaljplaner och planbesked. 
 
• Antalet nybyggnadskartor har ökat markant. År 2020 togs 30 

nybyggnadskartor fram och i år har redan 55 tagits fram. 
 
• För att ta reda på oklarheter runt byggnader på kommunkartan har 700 

brev skickats ut. Hittills har 30 procent svarat. 
 
• Även antalet bygglovsärenden har ökat. När knappt tre månader återstår 

av året är antalet nästan redan uppe i 2020 års siffror. 
 
• Plan- och byggenheten har fått en ny planerare och i december kommer 

ytterligare en att börja. 
 
• Viktor Svensson kommer att arbeta med planeringsstrategi och 

översiktsplanen och Fredrik Wallby och Ingeli Andersson kommer att 
arbeta med den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 

 
Räddningstjänsten 
Räddningschef Peter Nystedt informerar: 
Räddningstjänsten har haft en ganska lugn period, men har bland annat 
arbetat med en A-traktor som körde in i varningsanordningen 
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vid övergången i Ångsäter, sanering efter olycka på Bjuråkersvägen och en 
trafikolycka på Rv 83. 
 
Övrigt 
• Ekonomi, ett underskott  på cirka 300 000 kronor per 30 september. 
• Förslag till nya taxor (LSO & LBE) har tagits fram. 
• Diskussioner om en fördjupad samverkan i förebyggandearbetet i 

Hälsingland har påbörjats. 
• Rökdykarutbildning genomförd under september vilket innebär att vi har 

tre nya brandmän redo för tjänstgöring. 
• Nytt vädervarningssystem håller på att driftsättas.  
 
Miljöenheten 
Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar om verksamheten på miljöenheten: 
 
Nyheter 
• Förslag till ny livsmedelstaxa på gång (SSN 17 november) – på grund av 

ny förordning . 
 
• Uppdatering av miljöbalkstaxan (SSN 17 november) - eget initiativ för att 

bättre stämma överens med verkligheten. 
 
• Remiss från Livsmedelsverket gällande ny riskklassningsmodell inväntas. 

Den innebär en övergång från timmar tillsyn per år till tillsynsintervall. 
Under 2023 ska alla verksamheter klassas om och få beslut. Oklart hur det 
slår intäkts- och planeringsmässigt.  

 
• Nationella tillsynsplanen för 2022-2024 släppt och denna ska 

implementeras i miljöenhetens tillsynsplan inför 2022. Stort fokus på 
avfall och utsläpp till vatten.  

 
Sen sist  
• Flera livsmedelsverksamheter uppvisar problem och behovet av 

uppföljande kontroller har ökat kraftigt. Samma tendens i länets övriga 
kommuner.  

 
• Unax-branden: Vid sanering efter branden har man hittat gammalt 

nedgrävt farligt avfall. En ansvarsutredning kan behöva genomföras där 
kommunen blir ansvarig för både framtagande och finansiering.   
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• Ett 20-tal tunnor med olika kemikalier på fastighet i Los där 
fastighetsägaren avlidit. Kan komma att behöva saneras på kommunens 
bekostnad.  

 
• Nytt arbetsområde - långsiktiga strålningsmätningar vid sanering efter 

kärnkraftsolyckor. 

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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§ 139 Dnr 00134/2021  

Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 

mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 

 
2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 
 
3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).    

Sammanfattning av ärendet 

Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 
från 1 januari 2022. 
 
Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  
 
Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 
handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 
kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  
 
Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 
SKR tagit fram. 
  
Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 
kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 
inom ett myndighetsområde.  
 
Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 
tid.  
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Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 
Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 
material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 
nämndens kostnad och licenser/programvaror.  
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 
ägnar åt handläggning. 
 
Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 
Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till förslaget med tillägget att ”taxan uppräknas 
årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV)”. 
 
Annelie Wallberg (S): bifall till förslaget samt till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande. 
 
Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget 
bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Hon ställer vidare proposition om bifall eller avslag till sitt eget tilläggs-
yrkande och finner att nämnden bifaller även detta.  
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§ 140 Dnr 00125/2021  

Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs län 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Följande yttrande lämnas: 
 

Väg 704 bör inte klassas om mellan Hybo och 1550 meter sydost om 
väg 84 innan hela färdvägen undersökts gällande eventuella 
förstärkningsåtgärder. Ljusdals kommun har för övrigt inga synpunkter 
på förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet omfattar ändring av bärighetsklasser från BK 1 till BK 4 på följande 
vägar som berör Ljusdals kommun: 
• E 45 
• Rv 83 och Rv 84 
• Länsvägar: 

296 (Los - Kårböle), 310 (från E 45 till Korkrogen), 704 (Hybo- 
Torsvägen), 705 (Hybo-Gryttjesbo), 719 (Fågelsjö-Los), 730 (Hennan), 
735 (Ramsjö) samt 736 (Mellansjö). 

 
Yttrandet gäller endast bärighet, inte krav på fordonen, vilket anges i 
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:40 om fordonstekniska krav på 
fordonståg med bruttovikt över 64 ton. 
 
Vad gäller Länsväg 704 från Hybo till Torsvägen övergår väghållaransvaret 
från Trafikverket till Ljusdals kommun. För att hela färdvägen utmed 
sträckan skall vara genomförbar innebär detta att sträckan Torsvägen-
Smedgatan samt Smedgatan Rv 84 behöver klassas upp till BK 4. 
Kommunen har i dagsläget inte undersökt vilka åtgärder som eventuellt 
behöver utföras för att kunna höja bärighetsklassen till BK 4. Innan detta är 
genomfört bör inte länsväg 704 mellan Hybo och 1550 meter sydost om Rv 
84 klassas upp till BK 4.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 september 2021  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Trafikverket 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt     
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§ 141 Dnr 00133/2021  

Revidering av beslut för Kläppaängarnas naturreservat 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 

revidering av det tidigare beslutet för Kläppaängarnas naturreservat. 
  
2. I samband med revideringen ska det även undersökas om att vissa 

mindre fastigheter  inom naturreservatet ska lösas in, alternativt att 
intrångsersättning betalas ut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun är beslutsfattare och förvaltare av Kläppaängarnas 
naturreservat.  Kläppaängarna skyddades som naturvårdsområde år 1996 
men det formella beslutet togs av kommunfullmäktige år 1998. I och med 
miljöbalkens införande övergick området automatiskt till naturreservat. 
Naturreservatet hyser en mycket intressant och talrik flora och fauna där 
fågelintresserade regelbundet besöker området. Reservatet är även ett 
intressant besöksmål med dess närhet till Ljusdals centrum. Inom 
naturreservatet finns anordningar som grillplatser, gapskjul, hängbro samt 
markerade leder.  
 
Reservatet är i stort behov av kontinuerlig skötsel eftersom stora delar består 
av lövskog där uppkommande gran ständigt behöver hållas efter. En ny 
skötselplan för naturreservatet beslutades år 2005. 
 
Det finns privata fastigheter, både enskilda och de som tillhör Trafikverket, 
inom naturreservatets gränser. I det gamla beslutet finns inskrivet att dessa 
inte berörs av naturvårdsområdets föreskrifter och inskränkningar. Detta 
skapar en otydlighet för vad som är tillåtet och inte inom naturreservatet.  
 
Miljöenheten bedömer att det gamla beslutet om att skydda Kläppaängarna 
som naturvårdsområde är i behov av revidering för att både förtydliga vad 
som gäller inom naturreservatet samt att de föreskrifter som är beslutade 
behöver ses över för att bättre uppfylla syftet med naturreservatet. I samband 
med detta är det lämpligt att vissa mindre fastigheter löses in, alternativt att 
intrångsersättning betalas ut, samt att kartan för naturreservatet ritas om så 
att det blir tydligt var föreskrifterna för naturreservatet gäller. De 
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skogsområden som tidigare köpts in för naturreservatets syfte bör också 
läggas till naturreservatet i detta skede. 
 
Det nya beslutet ska bestå av ny beslutstext med beskrivning, mål, syfte och 
föreskrifter. Beslutet ska även innehålla en ny skötselplan samt ny reviderad 
karta som beskriver områdets utbredning. Förslag till beslut och tillhörande 
skötselplan ska sedan skickas på remiss till berörda parter för att slutligen 
beslutas av kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 oktober 2021 

Yrkanden 

Oskar Löfgren (V), Kristoffer Hansson (-), Annelie Wallberg (S), Jonny Mill 
(LB): 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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§ 142 Dnr 00085/2021  

Planbesked gällande detaljplan för Öster-Skästra 7:2 i 
Järvsö 

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

för fastigheten Öster-Skästra 7:2. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbeskedet enligt 12 kap 8§ plan- 

och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för 
fastigheten Öster-Skästra 7:2 vid Skålbosjön i närheten av Järvsö. 
 
Syfte 
Syftet med ansökan är att fastigheten styckas av för cirka 8-16 tomter. 
Utformningen av planbestämmelserna är tänkt att följa bestämmelserna i 
närliggande detaljplaner. 
 
Inskickat material ska ses som ett förslag till planutformning och underlag 
för besked om planläggning, inte som färdiga dokument. Tomterna syftar till 
kvartersmark för bostäder, samt gemensamhetsanläggning för gata inom 
området. 
 
Bakgrund 
En första begäran om planbesked inkom 27 februari 2017 till kommunen, 
den sökande fick då ett positivt besked om planläggning enligt inkommen 
begäran (kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 13 juni 2017, § 88). 
I samband med att planuppdraget skulle beslutas (det formella beslutet om 
planstart) enligt angiven tidplan så beslutade kommunstyrelsen att inte ge 
något planuppdrag 9 augusti 2018, § 145. Därmed avslutades ärendet. En ny 
begäran om planbesked inkom till kommunen 14 januari 2019 med ett 
reviderat förslag med tillhörande bilagor. 
 
Samhällsservicenämnden har varit ut på platsbesök (2021) och dialog har 
förts med de sökandena angående de tidigare ställningstagandena och 
utmaningarna som har funnits. Under den senaste tiden har kommunen 
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antagit nya riktlinjer och flera av de tidigare beskrivna utmaningarna går att 
lösa.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 september 2021 
Ansökan om planbesked 27 maj 2021 
 maj Bilaga till ansökan 27 maj 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-) och Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00142/2021
FÖRBESKED.2021.21 

Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 
fritidshus på Kläppa 1:61 i Ljusdal  

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 11 817 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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§ 144 Dnr 00136/2021
BAB.2021.73 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 195 375 kronor för ett staket
och säkerhetsfilm till fönster.

2. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för kodlås till dörrar.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 
Ansökan gäller staket, säkerhetsfilm till fönster samt kodlås till dörrar.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 195 375 kronor för ett staket och säkerhetsfilm till fönster medan bidrag 
inte ska beviljas för kodlås till dörrar. 

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 
åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 
sökanden. 

Regeringens proposition 2017/18:80: 
5 § För att en åtgärd ska kunna vara en bidragsberättigad komplettering av 
bostadens fasta funktioner krävs inte att en anordning eller inredning 
monteras fast. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och funktionell 
koppling till byggnaden, marken i anslutning till denna eller till anordning 
eller inredning som kan anses tillhöra byggnaden eller marken. 
Kommunen ska i sin prövning i rimlig utsträckning ta hänsyn till att 
anpassningen utformas så att bostaden kan användas av övriga 
hushållsmedlemmar och andra som regelbundet hjälper personen med 
funktionsnedsättningen i bostaden. 

Samhällsservicenämnden gör bedömningen att bostadsanpassningsbidrag bör 
beviljas för ett staket runt gården för att minska risken för rymning och att 
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säkerhetsfilm monteras på fönstrens insida i huset för att skydda sökanden 
från att skära sig. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att bostadsanpassningsbidrag 
inte ska beviljas för kodlås på innerdörrar, balkongdörr och ytterdörr då 
åtgärden anses vara mer för övriga familjemedlemmar än för sökanden.  

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-) och Oskar Löfgren (V): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 145 Dnr 00083/2021  

Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
om att bygga en inomhusskatepark 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgar-

förslaget avslås utifrån det ekonomiska läget.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit: ”I Ljusdal är möjligheterna till 
aktiviteter för barn och ungdomar, som inte åker skidor och skridskor, 
begränsade under vintertid. Det finns ett antal organiserade inomhussporter, 
men inte så mycket att göra för de barn och ungdomar som föredrar 
oorganiserade aktiviteter. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen 
ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk, för skateboard, sparkcykling 
och BMX-cykling etc. En sådan hall skulle även kunna innefatta klättervägg, 
inlinesåkning osv att en inomhusskatepark byggs som komplettering till den 
skatepark som finns på Östernäs vid Kyrksjön. Anläggningen skulle kunna 
bli för åretruntbruk och på så vis erbjuda ett större utbud för barn- och 
ungdomar som inte deltar i organiserade aktiviteter i Ljusdal med omnejd”.
            
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås 
utifrån det ekonomiska läget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse september   
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 
Medborgarförslag 23 april 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 146 Dnr 00132/2021  

Initiativrättsärende från Pernilla Färlin (M) gällande 
skyltar vid infarten till Tallåsen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Initiativrättsärendet avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Färlin (M) har anmält ett initiativrättsärende gällande skyltar vid 
infarten till Tallåsen. 
 
Hon skriver att Byarådet i Tallåsen önskar att kommunen hjälper till att sätta 
upp en skylt, liknande den som sitter vid infarten till Gamla stan i Ljusdal.  
 
Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse 28 september 2021 att 
initiativrättsärendet ska avslås. Förslagsställaren vill i initiativrättsärende att: 
”Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen sätter upp skyltar typ 
den vid infarten till Gamla Stan i Ljusdalvid infarten till Tallåsen och 
använder pengar från de medel som avsatts för skyltar, för det fall att 
vägbytet skulle blivit av”. 
 
Kommunen har inte möjlighet att vare sig finansiera eller etablera 
kommersiella reklamskyltar till förmån för privata företag. Ett sådant 
initiativ bör i stället hänvisas till de aktuella företagen i samverkan, 
alternativt till exempelvis byarådet som samordnande part för aktuella 
företag. Den investeringspost i investeringsbudgeten som frågeställaren 
hänvisar till finns från och med budgetåret 2022 inte kvar, då frågan om 
vägbytet med Trafikverket inte längre är aktuell.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 2 september 2021, § 137 
Initiativrättsärende 22 september 2021 
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Yrkanden 

Pernilla Färlin (M): Kommunen sätter upp skylt vid infart till Tallåsen 
"Välkommen till Tallåsen". Typ den skylt som står vid infarten till Gamla 
stan i Ljusdal. På skylten ska det finnas information om skola och 
idrottsplats. 
 
Kommunförvaltningen, i samordning med Tallåsens Byalag, verkar för att 
företagare som vill köpa reklamplats erbjuds detta. 
 
Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag och avslag till Pernilla Färlins yrkande. 
 
Oskar Löfgren (V) bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer sitt eget, Kristoffer Hanssons samt Oskar Löfgrens 
bifallsyrkande mot Pernilla Färlins yrkande och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsservicenämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till samhällsserviceförvaltningens förslag och Nej-röst till Pernilla 
Färlins yrkande. 

Omröstningsresultat 

Med 5 Ja-röster mot två Nej-röster bifaller samhällsservicenämnden Iréne 
Jonssons, Kristoffer Hanssons och Oskar Löfgrens yrkande. 
 
Iréne Jonsson (S), Kristoffer Hansson (-), Sigurd Mattsson (C), Oscar 
Löfgren (V) och Annelie Wallberg (S) röstar Ja.  
 
Jonny Mill (LB)) och Pernilla Färlin (M) röstar Nej.  
 
 
Beslutsexpediering 
Pernilla Färlin (M) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 147 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
Bygg: § 696-771 
Miljö: § 585-638        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2021 
Delegationslistor 5 oktober 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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Plats och tid Ljusdalssalen, onsdag 13 oktober 2021 klockan 08:30-11:30 


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


 Ej tjänstgörande ersättare 
Mårten Züchner (V) 
Jens Furuskog (SD) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 138 och 140 
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 138 
Peter Nystedt, räddningschef, § 138-139 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 138 
Niklas Svensson, kommunekolog, § 141 
Viktor Svensson, planingenjör, § 142 
Marita Åsberg, bygglovshandläggare, § 143 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 144 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 144 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Pernilla Färlin 


Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-10-15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 138-147 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Pernilla Färlin   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2021-10-13 


Datum för anslags uppsättande 2021-10-18 


Datum för anslags nedtagande 2021-11-09 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 138 Dnr 00191/2020  


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


Samhällsservicenämnden beslutar 
 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 
 
Allmänt 
• Upphandlingar som pågår: 


• Broöverbyggnad Edängebron 
• Vinterväghållning 
• Markarbeten 


• Medel beviljade för gång- och cykelvägar (GC) ur stadsmiljöavtalet. 
• Projektering pågår för ansökan om bidrag för GC-väg utmed 


Kyrksjönäsvägen. 
• Träff i Los, trevligt möte där vi fastslog planen för Apoteksparken. 
• Pelarasparna på Postplan är skadade. Ansökan om att få ersätta dessa är 


inskickad till länsstyrelsen och då blir det bökigt. 
• Utökad annonsering av ledig tjänst. 
• Skyddsronder samt besiktning av lyftanordningar. 
• Test av programvara för grävtillstånd pågår. 
 
Projekt 2021 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen, nyanläggning-  pågår 
• GC Torsvägen-Godtemplarvägen (mot Hybovägen), nyanläggning utförs 


delvis - pågår 
• GC Sjulhamregatan, nyanläggning - klar 
• Västa Bölevägen, urgrävning - oktober 
• Båthusvägen, urgrävning - oktober 
• Brännas, nyanläggning - ej klart med markägare 
• Rattgatan mot Toyota, ny asfaltering - klart 
• Tullvägen, ny asfaltering - klart 
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• GC Båthusvägen, urgrävning - pågår 
• Rehnbergsvägen, urgrävning - klart 
 
Planerade projekt 2021 
• Kläppa byväg, nyanläggning - klart 
• GC Ljusdal-Järvsö, nyanläggning - pågår 
• GC Gärdeåsvägen nyanläggning (bidrag TRV 50%) - pågår 
• Örnbergsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart 
• Torgalsvägen, stenplock och ny asfaltering - klart 
• GC anslutning Hybov - jvg bro, nyanläggning - utreds 
• GC Verkstadsskolevägen, nyanläggning (bidrag TRV 50%) - pågår 
• Färdigställa Signeulsparken - pågår 
• Översyn tillgänglighet lekparker - pågår 
• Nytt staket lekpark Torsvägen - klart 
• Ny infart till sandtältet för nya entreprenörer som ska sköta 


vinterväghållningen - klart 
 
Plan- och byggenheten 
• Plan- och byggchef Helena Olovsdotter Haglund redogör för status när 


det gäller detaljplaner och planbesked. 
 
• Antalet nybyggnadskartor har ökat markant. År 2020 togs 30 


nybyggnadskartor fram och i år har redan 55 tagits fram. 
 
• För att ta reda på oklarheter runt byggnader på kommunkartan har 700 


brev skickats ut. Hittills har 30 procent svarat. 
 
• Även antalet bygglovsärenden har ökat. När knappt tre månader återstår 


av året är antalet nästan redan uppe i 2020 års siffror. 
 
• Plan- och byggenheten har fått en ny planerare och i december kommer 


ytterligare en att börja. 
 
• Viktor Svensson kommer att arbeta med planeringsstrategi och 


översiktsplanen och Fredrik Wallby och Ingeli Andersson kommer att 
arbeta med den digitala samhällsbyggnadsprocessen. 


 
Räddningstjänsten 
Räddningschef Peter Nystedt informerar: 
Räddningstjänsten har haft en ganska lugn period, men har bland annat 
arbetat med en A-traktor som körde in i varningsanordningen 
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vid övergången i Ångsäter, sanering efter olycka på Bjuråkersvägen och en 
trafikolycka på Rv 83. 
 
Övrigt 
• Ekonomi, ett underskott  på cirka 300 000 kronor per 30 september. 
• Förslag till nya taxor (LSO & LBE) har tagits fram. 
• Diskussioner om en fördjupad samverkan i förebyggandearbetet i 


Hälsingland har påbörjats. 
• Rökdykarutbildning genomförd under september vilket innebär att vi har 


tre nya brandmän redo för tjänstgöring. 
• Nytt vädervarningssystem håller på att driftsättas.  
 
Miljöenheten 
Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar om verksamheten på miljöenheten: 
 
Nyheter 
• Förslag till ny livsmedelstaxa på gång (SSN 17 november) – på grund av 


ny förordning . 
 
• Uppdatering av miljöbalkstaxan (SSN 17 november) - eget initiativ för att 


bättre stämma överens med verkligheten. 
 
• Remiss från Livsmedelsverket gällande ny riskklassningsmodell inväntas. 


Den innebär en övergång från timmar tillsyn per år till tillsynsintervall. 
Under 2023 ska alla verksamheter klassas om och få beslut. Oklart hur det 
slår intäkts- och planeringsmässigt.  


 
• Nationella tillsynsplanen för 2022-2024 släppt och denna ska 


implementeras i miljöenhetens tillsynsplan inför 2022. Stort fokus på 
avfall och utsläpp till vatten.  


 
Sen sist  
• Flera livsmedelsverksamheter uppvisar problem och behovet av 


uppföljande kontroller har ökat kraftigt. Samma tendens i länets övriga 
kommuner.  


 
• Unax-branden: Vid sanering efter branden har man hittat gammalt 


nedgrävt farligt avfall. En ansvarsutredning kan behöva genomföras där 
kommunen blir ansvarig för både framtagande och finansiering.   
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• Ett 20-tal tunnor med olika kemikalier på fastighet i Los där 
fastighetsägaren avlidit. Kan komma att behöva saneras på kommunens 
bekostnad.  


 
• Nytt arbetsområde - långsiktiga strålningsmätningar vid sanering efter 


kärnkraftsolyckor. 


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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§ 139 Dnr 00134/2021  


Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt Lagen (2003:778) om skydd 


mot olyckor (LSO) samt Lagen (2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) antas att gälla från 1 januari 2022. 


 
2. Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2022. 
 
3. Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).    


Sammanfattning av ärendet 


Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla 
från 1 januari 2022. 
 
Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) taxekonstruktion antas.  
 
Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den 
handläggning som utförs inom myndighetsområdet. 
 
Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den 
kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.  
 
Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som 
SKR tagit fram. 
  
Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad 
kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs 
inom ett myndighetsområde.  
 
Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och 
tid.  
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Kostnaden beräknas utifrån alla relevanta direkta och indirekta kostnader. 
Exempel på direkta kostnader är personalkostnader personalomkostnader, 
material och utrustning, försäkringar med mera. Exempel på indirekta 
kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader administrationskostnader, 
nämndens kostnad och licenser/programvaror.  
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt 
ägnar åt handläggning. 
 
Taxan uppräknas årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV).    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 
Förslag till taxebestämmelser 29 september 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): bifall till förslaget med tillägget att ”taxan uppräknas 
årligen enligt Prisindex kommunal verksamhet (PKV)”. 
 
Annelie Wallberg (S): bifall till förslaget samt till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande. 
 
Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget 
bifallsyrkande och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Hon ställer vidare proposition om bifall eller avslag till sitt eget tilläggs-
yrkande och finner att nämnden bifaller även detta.  
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§ 140 Dnr 00125/2021  


Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs län 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Följande yttrande lämnas: 
 


Väg 704 bör inte klassas om mellan Hybo och 1550 meter sydost om 
väg 84 innan hela färdvägen undersökts gällande eventuella 
förstärkningsåtgärder. Ljusdals kommun har för övrigt inga synpunkter 
på förslaget.  


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet omfattar ändring av bärighetsklasser från BK 1 till BK 4 på följande 
vägar som berör Ljusdals kommun: 
• E 45 
• Rv 83 och Rv 84 
• Länsvägar: 


296 (Los - Kårböle), 310 (från E 45 till Korkrogen), 704 (Hybo- 
Torsvägen), 705 (Hybo-Gryttjesbo), 719 (Fågelsjö-Los), 730 (Hennan), 
735 (Ramsjö) samt 736 (Mellansjö). 


 
Yttrandet gäller endast bärighet, inte krav på fordonen, vilket anges i 
Transportstyrelsens föreskrift TSFS 2018:40 om fordonstekniska krav på 
fordonståg med bruttovikt över 64 ton. 
 
Vad gäller Länsväg 704 från Hybo till Torsvägen övergår väghållaransvaret 
från Trafikverket till Ljusdals kommun. För att hela färdvägen utmed 
sträckan skall vara genomförbar innebär detta att sträckan Torsvägen-
Smedgatan samt Smedgatan Rv 84 behöver klassas upp till BK 4. 
Kommunen har i dagsläget inte undersökt vilka åtgärder som eventuellt 
behöver utföras för att kunna höja bärighetsklassen till BK 4. Innan detta är 
genomfört bör inte länsväg 704 mellan Hybo och 1550 meter sydost om Rv 
84 klassas upp till BK 4.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 september 2021  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Trafikverket 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt     
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§ 141 Dnr 00133/2021  


Revidering av beslut för Kläppaängarnas naturreservat 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till 


revidering av det tidigare beslutet för Kläppaängarnas naturreservat. 
  
2. I samband med revideringen ska det även undersökas om att vissa 


mindre fastigheter  inom naturreservatet ska lösas in, alternativt att 
intrångsersättning betalas ut. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun är beslutsfattare och förvaltare av Kläppaängarnas 
naturreservat.  Kläppaängarna skyddades som naturvårdsområde år 1996 
men det formella beslutet togs av kommunfullmäktige år 1998. I och med 
miljöbalkens införande övergick området automatiskt till naturreservat. 
Naturreservatet hyser en mycket intressant och talrik flora och fauna där 
fågelintresserade regelbundet besöker området. Reservatet är även ett 
intressant besöksmål med dess närhet till Ljusdals centrum. Inom 
naturreservatet finns anordningar som grillplatser, gapskjul, hängbro samt 
markerade leder.  
 
Reservatet är i stort behov av kontinuerlig skötsel eftersom stora delar består 
av lövskog där uppkommande gran ständigt behöver hållas efter. En ny 
skötselplan för naturreservatet beslutades år 2005. 
 
Det finns privata fastigheter, både enskilda och de som tillhör Trafikverket, 
inom naturreservatets gränser. I det gamla beslutet finns inskrivet att dessa 
inte berörs av naturvårdsområdets föreskrifter och inskränkningar. Detta 
skapar en otydlighet för vad som är tillåtet och inte inom naturreservatet.  
 
Miljöenheten bedömer att det gamla beslutet om att skydda Kläppaängarna 
som naturvårdsområde är i behov av revidering för att både förtydliga vad 
som gäller inom naturreservatet samt att de föreskrifter som är beslutade 
behöver ses över för att bättre uppfylla syftet med naturreservatet. I samband 
med detta är det lämpligt att vissa mindre fastigheter löses in, alternativt att 
intrångsersättning betalas ut, samt att kartan för naturreservatet ritas om så 
att det blir tydligt var föreskrifterna för naturreservatet gäller. De 
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skogsområden som tidigare köpts in för naturreservatets syfte bör också 
läggas till naturreservatet i detta skede. 
 
Det nya beslutet ska bestå av ny beslutstext med beskrivning, mål, syfte och 
föreskrifter. Beslutet ska även innehålla en ny skötselplan samt ny reviderad 
karta som beskriver områdets utbredning. Förslag till beslut och tillhörande 
skötselplan ska sedan skickas på remiss till berörda parter för att slutligen 
beslutas av kommunstyrelsen och eventuellt kommunfullmäktige.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 oktober 2021 


Yrkanden 


Oskar Löfgren (V), Kristoffer Hansson (-), Annelie Wallberg (S), Jonny Mill 
(LB): 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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§ 142 Dnr 00085/2021  


Planbesked gällande detaljplan för Öster-Skästra 7:2 i 
Järvsö 


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


för fastigheten Öster-Skästra 7:2. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbeskedet enligt 12 kap 8§ plan- 


och bygglagen.  


Sammanfattning av ärendet 


Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om planbesked för 
fastigheten Öster-Skästra 7:2 vid Skålbosjön i närheten av Järvsö. 
 
Syfte 
Syftet med ansökan är att fastigheten styckas av för cirka 8-16 tomter. 
Utformningen av planbestämmelserna är tänkt att följa bestämmelserna i 
närliggande detaljplaner. 
 
Inskickat material ska ses som ett förslag till planutformning och underlag 
för besked om planläggning, inte som färdiga dokument. Tomterna syftar till 
kvartersmark för bostäder, samt gemensamhetsanläggning för gata inom 
området. 
 
Bakgrund 
En första begäran om planbesked inkom 27 februari 2017 till kommunen, 
den sökande fick då ett positivt besked om planläggning enligt inkommen 
begäran (kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 13 juni 2017, § 88). 
I samband med att planuppdraget skulle beslutas (det formella beslutet om 
planstart) enligt angiven tidplan så beslutade kommunstyrelsen att inte ge 
något planuppdrag 9 augusti 2018, § 145. Därmed avslutades ärendet. En ny 
begäran om planbesked inkom till kommunen 14 januari 2019 med ett 
reviderat förslag med tillhörande bilagor. 
 
Samhällsservicenämnden har varit ut på platsbesök (2021) och dialog har 
förts med de sökandena angående de tidigare ställningstagandena och 
utmaningarna som har funnits. Under den senaste tiden har kommunen 
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antagit nya riktlinjer och flera av de tidigare beskrivna utmaningarna går att 
lösa.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 september 2021 
Ansökan om planbesked 27 maj 2021 
 maj Bilaga till ansökan 27 maj 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-) och Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00142/2021  


Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av 
fritidshus på Kläppa 1:61 i Ljusdal  


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 11 817 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 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 
om cirka 70 kvadratmeter i en våning, på fastigheten Kläppa 1:61 i Ljusdal. 
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Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. I översiktsplanen finns inget speciellt angivet för området. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Kläppa 1:61, Västernäs 1:5, Vi 
2:4 och Kläppa 1:100.  
Yttrande har inkommit från fastighetsägaren till Kläppa 1:61 som inte har 
någon erinran. 
 
Motivering till beslut  
Den tänkta avstyckningen av fastigheten är en skogstomt som består av 
blandad skog och sly.  
 
Vad gäller markens lämplighet för bebyggande anses det möjligt att bebygga 
fastigheten och att vatten och avlopp går att lösa. Det bedöms finnas 
möjlighet att på ett säkert sätt ansluta fastigheten. 
 
Byggnationen av fastigheten bedöms inte påverka den redan befintliga 
bebyggelsen i området nämnvärt. 
 
Den föreslagna åtgärden anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och förhandsbesked kan 
beviljas enligt  9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
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.  
 
Åtgärden kräver tillstånd och anmälan till samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 21 juli 2021 
Översiktskarta från sökande diarieförd 21 juli 2021 
Översiktskarta diarieförd 28 september 2021 
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Reviderad situationsplan diarieförd 29 september 2021 
Medgivande från vägförening diariefört 8 september 2021 
Husförslag diariefört 21 juli 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 29 september 2021 
Yttrande från Kläppa 1:61 diariefört 10 augusti 2021 
Foton från sökande på platsen diarieförda 21 juli 2021 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Fastighetsägare Kläppa 1:61 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Kläppa 1:100 
Kläppa 1:101 
Vi 2:4 
Västernäs 1:5 
Västernäs 1:6 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 144 Dnr 00136/2021  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 195 375 kronor för ett staket 


och säkerhetsfilm till fönster. 
 
2. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte för kodlås till dörrar.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 
Ansökan gäller staket, säkerhetsfilm till fönster samt kodlås till dörrar.  
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag beviljas 
med 195 375 kronor för ett staket och säkerhetsfilm till fönster medan bidrag 
inte ska beviljas för kodlås till dörrar. 
 
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 
åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för 
sökanden. 
 
Regeringens proposition 2017/18:80: 
5 § För att en åtgärd ska kunna vara en bidragsberättigad komplettering av 
bostadens fasta funktioner krävs inte att en anordning eller inredning 
monteras fast. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och funktionell 
koppling till byggnaden, marken i anslutning till denna eller till anordning 
eller inredning som kan anses tillhöra byggnaden eller marken. 
Kommunen ska i sin prövning i rimlig utsträckning ta hänsyn till att 
anpassningen utformas så att bostaden kan användas av övriga 
hushållsmedlemmar och andra som regelbundet hjälper personen med 
funktionsnedsättningen i bostaden. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att bostadsanpassningsbidrag bör 
beviljas för ett staket runt gården för att minska risken för rymning och att 
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säkerhetsfilm monteras på fönstrens insida i huset för att skydda sökanden 
från att skära sig. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att bostadsanpassningsbidrag 
inte ska beviljas för kodlås på innerdörrar, balkongdörr och ytterdörr då 
åtgärden anses vara mer för övriga familjemedlemmar än för sökanden.  


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-) och Oskar Löfgren (V): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 145 Dnr 00083/2021  


Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
om att bygga en inomhusskatepark 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår kommunstyrelsen att medborgar-


förslaget avslås utifrån det ekonomiska läget.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har inkommit: ”I Ljusdal är möjligheterna till 
aktiviteter för barn och ungdomar, som inte åker skidor och skridskor, 
begränsade under vintertid. Det finns ett antal organiserade inomhussporter, 
men inte så mycket att göra för de barn och ungdomar som föredrar 
oorganiserade aktiviteter. Förslagsställaren föreslår därför att kommunen 
ordnar en inomhusskatepark för åretruntbruk, för skateboard, sparkcykling 
och BMX-cykling etc. En sådan hall skulle även kunna innefatta klättervägg, 
inlinesåkning osv att en inomhusskatepark byggs som komplettering till den 
skatepark som finns på Östernäs vid Kyrksjön. Anläggningen skulle kunna 
bli för åretruntbruk och på så vis erbjuda ett större utbud för barn- och 
ungdomar som inte deltar i organiserade aktiviteter i Ljusdal med omnejd”.
            
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att medborgarförslaget ska avslås 
utifrån det ekonomiska läget.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse september   
Kommunfullmäktiges protokoll 26 april 2021, § 60 
Medborgarförslag 23 april 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 146 Dnr 00132/2021  


Initiativrättsärende från Pernilla Färlin (M) gällande 
skyltar vid infarten till Tallåsen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Initiativrättsärendet avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Pernilla Färlin (M) har anmält ett initiativrättsärende gällande skyltar vid 
infarten till Tallåsen. 
 
Hon skriver att Byarådet i Tallåsen önskar att kommunen hjälper till att sätta 
upp en skylt, liknande den som sitter vid infarten till Gamla stan i Ljusdal.  
 
Förvaltningschefen föreslår i tjänsteskrivelse 28 september 2021 att 
initiativrättsärendet ska avslås. Förslagsställaren vill i initiativrättsärende att: 
”Förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen sätter upp skyltar typ 
den vid infarten till Gamla Stan i Ljusdalvid infarten till Tallåsen och 
använder pengar från de medel som avsatts för skyltar, för det fall att 
vägbytet skulle blivit av”. 
 
Kommunen har inte möjlighet att vare sig finansiera eller etablera 
kommersiella reklamskyltar till förmån för privata företag. Ett sådant 
initiativ bör i stället hänvisas till de aktuella företagen i samverkan, 
alternativt till exempelvis byarådet som samordnande part för aktuella 
företag. Den investeringspost i investeringsbudgeten som frågeställaren 
hänvisar till finns från och med budgetåret 2022 inte kvar, då frågan om 
vägbytet med Trafikverket inte längre är aktuell.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 september 2021 
Samhällsservicenämndens protokoll 2 september 2021, § 137 
Initiativrättsärende 22 september 2021 
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Yrkanden 


Pernilla Färlin (M): Kommunen sätter upp skylt vid infart till Tallåsen 
"Välkommen till Tallåsen". Typ den skylt som står vid infarten till Gamla 
stan i Ljusdal. På skylten ska det finnas information om skola och 
idrottsplats. 
 
Kommunförvaltningen, i samordning med Tallåsens Byalag, verkar för att 
företagare som vill köpa reklamplats erbjuds detta. 
 
Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag och avslag till Pernilla Färlins yrkande. 
 
Oskar Löfgren (V) bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer sitt eget, Kristoffer Hanssons samt Oskar Löfgrens 
bifallsyrkande mot Pernilla Färlins yrkande och finner att nämnden bifaller 
förvaltningens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsservicenämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
Ja-röst till samhällsserviceförvaltningens förslag och Nej-röst till Pernilla 
Färlins yrkande. 


Omröstningsresultat 


Med 5 Ja-röster mot två Nej-röster bifaller samhällsservicenämnden Iréne 
Jonssons, Kristoffer Hanssons och Oskar Löfgrens yrkande. 
 
Iréne Jonsson (S), Kristoffer Hansson (-), Sigurd Mattsson (C), Oscar 
Löfgren (V) och Annelie Wallberg (S) röstar Ja.  
 
Jonny Mill (LB)) och Pernilla Färlin (M) röstar Nej.  
 
 
Beslutsexpediering 
Pernilla Färlin (M) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 147 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.    


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
Bygg: § 696-771 
Miljö: § 585-638        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2021 
Delegationslistor 5 oktober 2021 


Propositionsordning 


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





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

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Propositionsordning



		Ny taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor

		Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen

		Kommunfullmäktige beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Förslag till nya bärighetsföreskrifter för Gävleborgs län

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Revidering av beslut för Kläppaängarnas naturreservat

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Planbesked gällande detaljplan för Öster-Skästra 7:2 i Järvsö

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av fritidshus på Kläppa 1:61 i Ljusdal

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Initiativrättsärende från Pernilla Färlin (M) gällande skyltar vid infarten till Tallåsen

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning

		Omröstningsresultat



		Delegationsbeslut 2021

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning







