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§ 55 Dnr 00211/2019  

Budgetramar för samhällsservicenämnden 2020 och 
ELP 2021-2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Förslag till samhällsservicenämndens budgetramar för 2020 och ELP 

2021-2022 för drift godkänns. 

 

2. Förslag till samhällsservicenämndens budgetramar för 2020 och ELP 

2021-2022 med tilläggsäskanden för investering godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Driftbudgeten för samhällsservicenämnden har beräknats utifrån beslutad 

ekonomisk långtidsplan (ELP) för 2020 och 2021.  

 

Investeringsbudgeten är beräknad utifrån beslutad ELP för 2020-2021. 

Utöver detta finns ytterligare behov av investeringar enligt förvaltningens 

förslag.                  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Förslag budgetramar drift och investering 5 april 2019 

Investeringsobjekt 1-13, 5 april 2019 

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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§ 56 Dnr 00023/2019  

Information om strandskydd 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Simon Rosell informerar om strandskydd: 

 

Dispensprövningsprocessen: 

 Ansökan  

 Bedömning  

 Beslut  

 Statlig överprövning   

 Beslut 

 

Prövning sker enligt Miljöbalken. 

 

Strandskyddets syfte: 

1. Trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden 

och  

2. Bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  

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 00217/2019  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus 
på Kåsjö 4:26 och Kåsjö 4:27 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

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

 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som 

kontrollansvarig antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

 

Avgiften för beslutet är 24 430 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Sökande: Lewander Per-Henrik, Sturevägen 14, 186 43 Vallentuna. 

 

Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna Kåsjö 4:26 och 

4:27 i Järvsö, Ljusdals kommun. 

 

Fastigheterna är belägna i byn Kåsjö, ca 2 km nordöst om centrala Järvsö på 

den östra sidan om Ljusnan. 

 

Byggnaden är tänkt att placeras över tomtgränsen mellan fastigheterna Kåsjö 

4:26 och 4:27.  Sökanden äger båda fastigheterna. 

 

Tomterna som ansökan avser avstyckades tillsammans med fem intilliggande 

tomter år 1989 för fritidshusändamål. Området består av ytterligare några 

tomter. Den befintliga bebyggelsen består av fritidshus och bostadshus i 

olika färgsättningar och utföranden. 

 

Bostaden har en byggyta om 158,4 kvm och utgörs av två plan. 

Färgsättningen kommer vara vit fasad med svart tak. 
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Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser.  

För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse). 

 

Strandskydd gäller inom 200 meter från Ljusnan, strandskyddsdispens 

meddelades den 22 februari 2019. 

 

Markförutsättningar 

Fastigheterna som ansökan avser består idag av ett skogsparti. Närområdet är 

i huvudsak öppet landskap, svagt sluttande mot älven Ljusnan med 

skogsområden, hagar och åkermark, bebyggelseområden samt enskilda hus 

och gårdar.  

 

Kulturmiljö 

Fastigheterna har inget utpekat kulturhistoriskt värde. 

 

Yttranden 

Ansökan har skickats som underrättelse till rågrannar. Ingen erinran har 

meddelats mot ärendet. 

 

Motivering till beslut 

Sökt åtgärd bedöms uppfylla 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 

 

Byggnaden bedöms komma att urskilja sig från befintlig bebyggelse i 

området gällande arkitektorisk utformning. Då området idag är uppfört i 

olika stilar bedöms åtgärden inte komma att medföra en negativ inverkan på 

områdets karaktär. Färgsättningen stämmer väl in med byggnadens 

arkitektur. 

 

Byggnadens placering, mitt på tomtgräns mellan Kåsjö 4:26 och 4:27 

bedöms av plan och bygg vara en godtagbar placering då sökande äger båda 

fastigheterna och har för avsikt att använda dessa tillsammans som en och 

samma tomt. Sökandes uppmanas överväga om fastigheterna ska 

sammanslås till en. Detta görs via en förrättning hos Lantmäteriet.  
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Upplysningar 

 Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 

 

 Åtgärden bedöms kräva tillstånd av, anmälan eller registrering till 

miljöenheten med anledning av det enskilda avloppet. 

 

 Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 

beslutet kungjorts i Post- och Inrikestidningar.  

 

 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 och/eller lägeskontroll, behörighet krävs. 

Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om 

de utförs av plan och bygg. 

Behovet av utstakning och/eller lägeskontroll kommer att diskuteras på 

det tekniska samrådet.  

 

 Åtgärden får inte påbörjas innan samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 11 mars 2019 

Planritningar, 11 mars 2019 

Fasadritningar, 11 mars 2019 

Sektionsritning, 11 mars 2019 

Situationsplan, 11 mars 2019 

Kontrollansvarig, 11 mars 2019 

Foton, 11 mars 2019  

Yrkanden 

Sune Frost (MP), Oscar Löfgren (V), Olle Fack (C): bifall till samhälls-

serviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.   
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Beslutsexpediering 

 

Beslutet delges  

Sökande + KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 

Kåsjö 4:11 

Kåsjö 4:24 

Kåsjö 4:34 

Kåsjö 4:25 

Kåsjö 4:37 

Kåsjö 4:19 

Kåsjö 4:12 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 58 Dnr 00188/2019  

Planbesked för ändring av detaljplan för Järvsö Kyrkby 
5:21 med flera "Bostäder vid Kyrkbyvägen" 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

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

för planläggning av Järvsö Kyrkby 5:21 med flera. 

 

2. Den sökande betalar en planavgift enligt 12 kap. 8 § plan och 

bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En begäran om ändring av detaljplanen för Järvsö Kyrkby 5:21 med flera 

"Bostäder vid Kyrkbyvägen" har inkommit till kommunen.  

 

Detaljplanen för Järvsö Kyrkby 5:21 med flera ”Bostäder vid Kyrkbyvägen” 

antogs av kommunfullmäktige 26 september 2016, § 171. Planen vann laga 

kraft 11 januari 2017.  

 

Detaljplanen var föremål för samråd under fem veckor under 2015 och 

föremål för granskning under tre veckor under 2016. Inga yttranden har 

inkommit från exploatören under denna tid om de önskemål som nu 

framförs. 

 

Genomförandetiden för detaljplanen är fem år och gäller fram till 11 januari 

2022. Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om 

genomförandetid för att det skall finnas rimliga möjligheter att genomföra 

planen inom angiven tid.  

 

Enligt 4 kap. 39 § får detaljplanen under genomförandetiden inte ändras, 

ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja. 

 

Under granskningen yttrade sig fastighetsägare till Järvsö-Kyrkby 4:7, 5:21, 

5:22, 5:7, 5:24, 5:25, 5:26, 5:27, 5:28 negativa till planförslaget i sin helhet.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 april 2019 

Mötesanteckningar från möte med exploatör, 8 oktober 2018 

Begäran om ändring av detaljplan 5 mars 2019   

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökanden 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 59 Dnr 00051/2019  

Planbesked för detaljplaneläggning av Väster Skästra 
6:14 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

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

för Väster-Skästra 6:14. 

 

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

bygglagen. Oftast fastighetsägare eller den som anses få nytta av 

planens genomförande. Planavgift kan tas ut i särskilda fall. Enligt 

gällande plan- och byggtaxa.  

Sammanfattning av ärendet 

En fastighetsägare har inkommit med en ansökan om planbesked för 

fastigheten Väster-Skästra 6:14. Fastigheten ligger i byn Yckelsbo, cirka sex 

kilometer väster om Järvsö samhälle. 

 

Intresset för fritidsbostäder i och kring Järvsö är stort och den i Järvsö 

ökande turistnäringen är viktig för Ljusdals kommuns utveckling. Att skapa 

möjlighet att förstärka denna utveckling genom att tillgodose behovet av 

lämpliga områden för nya fritidsbostäder anses vara av stor vikt. Förslaget 

avser att för fastighetsägarens räkning upprätta kvartersmark för bostäder på 

fastigheten för framtida byggande av fritidshus. Enligt inkommen begäran 

ska fastigheten styckas av för tre bostadsfastigheter. Området är idag 

obebyggt och bevuxet med ungskog och sly. 

 

Den sökande har tidigare lämnat in förfrågan om förhandsbesked för 

bygglov samt strandskyddsdispens på den aktuella fastigheten men då fått 

avslag från länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 april 2019 

Ansökan om planbesked 10 januari 2019 
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Yrkanden 

Sune Frost (MP), Bertil Skoog (L), Pernilla Färlin (M): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 60 Dnr 00010/2019  

Styrgrupp för VA-plan för Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Till styrgrupp för arbetet med VA-planen utses: Iréne Jonsson (S),  

Sune Frost (MP) och Annelie Wallberg (S).      

Sammanfattning av ärendet 

Det tidigare samhällsutvecklingsutskottet utgjorde styrgrupp för arbetet med 

VA-planen. Då detta utskott nu ersatts av samhällsservicenämnden i den nya 

organisationen så övergår detta uppdrag till nämnden att hantera.  

 

Styrgruppens uppdrag består i att aktivt medverka i arbetsprocessen 

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

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

Propositionsordning 

Iréne Jonsson (S), Annelie Wallberg (S), Sune Frost (MP) föreslås bli 

styrgrupp för VA-planen och ordföranden finner att nämnden bifaller detta.      

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 61 Dnr 00219/2019  

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Coop Extra 
2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Coop Mitt AB, organisationsnummer 556981-3156, ska betala en 

sanktionsavgift enligt livsmedelslagen på 16 500 kronor med anledning 

av överträdelsen att ha bytt ansvarig juridisk person för en redan 

registrerad livsmedelsverksamhet utan att informera sin 

kontrollmyndighet om bytet. 

 

Beslutet fattas med stöd av 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813). 

 

Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom 3 veckor 

från delgivning, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med fakturering av den årliga avgiften för livsmedelskontroll 

hörde Coop Mitt AB av sig 27 februari 2019 för att tala om att man bytt 

adress. I informationen som skickades till kontrollmyndigheten från Coop 

Mitt AB framgick även att man bytt organisationsnummer. En ny anmälan 

om registrering för den nya juridiska personen inkom 4 mars 2019 och där 

framgick att den nya juridiska personens verksamhet startat 1 januari 2019. 

 

Vid byte av ansvarig fysisk eller juridisk person för en livsmedelsverksamhet 

som är registrerad ska den nya ansvariga fysiska eller juridiska personen 

underrätta kontrollmyndigheten om bytet. Detta kan till exempel vara vid 

överlåtelse av en verksamhet eller byte av organisationsnummer. Om en 

registrerad livsmedelsverksamhet har bytt ansvarig fysisk eller juridisk 

person utan att informera sin kontrollmyndighet ska en sanktionsavgift tas 

ut. 

 

Ärendet har kommunicerats den 8 mars 2019, några synpunkter har inte 

inkommit.  

 

Miljöenhetens bedömning 

Samhällsservicenämnden bedömer att Copp Mitt AB har bytt ansvarig 

juridiskt person utan att ha underrättat kontrollmyndigheten om detta. 
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Gällande lagstiftning 

Enligt 39 c § till livsmedelsförordning (2006:813) ska en sanktionsavgift tas 

ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 

2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om 

registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Avgiften ska 

betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock 

lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att 

inte underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person 

ansvarar för en redan registrerad anläggning, ska avgiften betalas med en 

halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 

kronor. 

 

39 b §  Med årsomsättning avses i 39 c-39 e §§ den totala omsättningen 

närmast föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om 

överträdelsen har skett under näringsidkarens första verksamhetsår eller om 

uppgifter om årsomsättning annars saknas, kan antas vara missvisande eller 

är bristfälliga. 

 

Enligt 39 h § ska en sanktionsavgift betalas till Kammarkollegiet efter en 

särskild betalningsuppmaning. 

 

Information 

I Livsmedelslagen och Livsmedelsförordningen finns bestämmelser om 

sanktionsavgifter, vilket innebär att en särskild avgift (livsmedels-

sanktionsavgift) ska betalas av den som åsidosätter föreskrifter som har 

meddelats med stöd av dessa.   

 

Avgiften ska tas ut så snart överträdelse mot aktuella bestämmelser har skett. 

Har en överträdelse skett mot klart definierade föreskrifter som anges i 

livsmedelsförordningen är tillsynsmyndigheten skyldig att påföra en 

sanktionsavgift.  

 

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller 

oaktsam. 

 

Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid 

prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas  

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige 

inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att 

göra och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 
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 2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte 

heller kunnat påverka, eller  

3.  vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.  

 

Sanktionsavgiften tillfaller staten och betalas till Kammarkollegiet efter 

särskild uppmaning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kammarkollegiet 

Coop Mitt AB 

Akt 
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§ 62 Dnr 00220/2019  

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen, Sub 24 i 
Ljusdal AB 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Sub 24 i Ljusdal AB, organisationsnummer 559032-0486, ska betala en 

sanktionsavgift enligt livsmedelslagen på 10 000 kronor med anledning 

av överträdelsen att man påbörjat en livsmedelsverksamhet utan att i 

förväg registrera denna hos sin kontrollmyndighet. 

 

Beslutet fattas med stöd av 30 a § Livsmedelslagen (2006:804) och 39 c § 

livsmedelsförordningen (2006:813) 

 

Detta beslut kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol inom 3 veckor 

från delgivning, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Sub 24 i Ljusdal AB öppnade Subway, Kläppavägen 4, Ljusdal den 18 

februari 2019 enligt verksamhetens Facebooksida samt konstaterande vid 

platsbesök. Ingen anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet har 

inkommit till kontrollmyndigheten. Miljöenheten skickade den 21 februari 

2019 ut en skrivelse till ägaren till Sub 24 i Ljusdal AB med en begäran om 

att inkomma med en anmälan om registrering av livsmedelverksamt senast 

26 februari 2019.  

 

Varje livsmedelsföretagare som ska påbörja en verksamhet är skyldig att 

underrätta sin kontrollmyndighet om detta så att aktuell anläggning kan 

registreras eller godkännas om det krävs. Livsmedelsföretagaren ska lämna 

information om de anläggningar som hen ansvarar för så att de kan 

registreras minst två veckor innan beräknad uppstart. Om en 

livsmedelsföretagare har brustit i sin anmälningsskyldighet och ändå 

påbörjat sin verksamhet vid en anläggning, ska sanktionsavgift tas ut. 

 

Ärendet har kommunicerats med Sub 24 i Ljusdal AB den 28 februari 2019 

och följande synpunkter har inkommit den 13 mars 2019: 

 

”Jag har under mina 11 månader kontaktat flera olika personer i kommunen 

angående uppbyggnaden av Subway. Jag har följt kommunens villkor för 
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ombyggnad och anpassat mig efter alla lagar och regler. Lokalen har också 

besiktats av kommunen och av Simon Clemin som varit projektledare hela 

tiden. Jag har ingen aning om denna regel och vet inte hur jag skulle ha fått 

reda på den heller. Jag driver två andra matställen i Ljusdal och Järvsö och 

har aldrig haft anmärkningar från miljöenheten. Jag anser att Karin Hansson 

kunde ha informerat mig, Simon Rosell eller Simon Clemin om den här nya 

regeln. Jag hade då självklart lämnat in den anmälan precis som jag gjort 

med alla andra ansökningar. 10 000 kronor slår hårt för företaget då det är ny 

startat”.    

 

Miljöenhetens bedömning 

Samhällsservicenämnden bedömer att Sub 24 i Ljusdal AB har startat en 

livsmedelsverksamhet utan att ha underrättat kontrollmyndigheten om detta. 

Vidare anser miljöenheten att de skäl som lämnats in vid kommuniceringen 

inte är tillräckliga för ändra beslutet.  

 

Kravet på att anmäla livsmedelverksamheten minst två veckor innan 

verksamheten startar har funnit sedan livsmedelslagstiftningen antogs 2006.  

 

Det som är en nyhet från och med 2019 är att kontrollmyndigheten har en 

skyldighet att begära utdömande av sanktionsavgift i stället för att anmäla 

misstanke om brott till polismyndigheten om en verksamhet inte har anmälts.  

 

Gällande lagstiftning 

Enligt 30 a § Livsmedelslagen (2006:804) får Regeringen meddela 

föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en 

verksamhet som är registreringspliktig utan att någon anmälan om 

registrering har gjorts. 

 

Enligt 39 c § till livsmedelsförordning (2006:813) ska en sanktionsavgift tas 

ut av den som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 

2004 om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om 

registrering av de anläggningar som han eller hon ansvarar för. Avgiften ska 

betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, dock 

lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor.  

 

Enligt 39 h § ska en sanktionsavgift betalas till Kammarkollegiet efter en 

särskild betalningsuppmaning. 

 

Information 

I livsmedelslagen och livsmedelsförordningen finns bestämmelser om 

sanktionsavgifter, vilket innebär att en särskild avgift 
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(livsmedelssanktionsavgift) ska betalas av den som åsidosätter föreskrifter 

som har meddelats med stöd av dessa.   

 

Avgiften ska tas ut så snart överträdelse mot aktuella bestämmelser har skett. 

Har en överträdelse skett mot klart definierade föreskrifter som anges i 

livsmedelsförordningen är tillsynsmyndigheten skyldig att påföra en 

sanktionsavgift.  

 

En sanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte är uppsåtlig eller 

oaktsam. 

 

Någon sanktionsavgift ska dock inte tas ut om det är oskäligt. Vid 

prövningen av denna fråga ska det särskilt beaktas  

1. om överträdelsen berott på sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige 

inte förmått att på egen hand göra det som han eller hon varit skyldig att göra 

och inte heller förmått att uppdra åt någon annan att göra det, 

2. om överträdelsen annars berott på en omständighet som den 

avgiftsskyldige varken kunnat förutse eller borde ha förutsett och inte heller 

kunnat påverka, eller  

3. vad den avgiftsskyldige gjort för att undvika överträdelsen.  

 

Sanktionsavgiften tillfaller staten och betalas till Kammarkollegiet efter 

särskild uppmaning.  

 

Om en anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet inte kommer in, 

det vill säga om överträdelsen inte upphör, ska en ny sanktionsavgift beslutas 

för att den ansvarige inte åtgärdat den bristande efterlevnaden. Avgiften ska 

bestämmas till ett belopp som är dubbelt så stort som den första sanktions-

avgiften för samma överträdelse enligt 39 f § till livsmedelsförordningen 

(2006:813).  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Kammarkollegiet 

Sub 24 i Ljusdal AB 

Akt 
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§ 63 Dnr 00088/2019  

Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om medel 
till Inlandsbanefestivalen 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan om bidrag med 5 000 kronor till Inlandsbanefestivalen 2019 

beviljas. 

 

2. Pengar tas från samhällserviceförvaltningens konto för projektbidrag till 

kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Inlandsbanefestivalen arrangerar musikarrangemang på ett antal orter utmed 

inlandsbanan och finansieras bland annat också av kulturrådet. 2018 

beviljades föreningen ett bidrag till en konsert i Fågelsjö, men på grund av 

brandsituationen ställdes evenemanget in så i år söks bidraget på nytt för ett 

evenemang i Fågelsjö. Medverkande artister kommer främst från Norrland, 

men eventuellt kommer även någon gästande artist utifrån som också blir 

dragplåster. Festivalen vill också möjliggöra någon intressant huvudartist i 

kommunen. De sökta medlen avser omkostnader för teknik, medverkande 

artister, mat och boende under arrangemangen och avser konserten i  

Ljusdals kommun.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Ansökan om medel till Inlandsbanefestivalen 21 februari 2019 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Olle Fack (C), Pernilla Färlin (M): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Kulturföreningen Inlandskult 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 64 Dnr 00210/2019  

Ansökan från FärilaRådet om bidrag till konstverk i 
projektet "Se människan" 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. FärilaRådets ansökan om bidrag med 20 000 kronor till konstverk i 

projektet "Se människan" bifalles. 

  

2. Pengar tas från samhällserviceförvaltningens konto för bidrag till 

kulturprojekt. 

Sammanfattning av ärendet 

Färilarådet har tillsammans med Ljusnans Pastorat och galleri Norra Station 

utarbetat ett konstprojekt där den stora och breda arbetsinsatsen under 

fjolårets bränder gestaltas skulpturalt. Materialet som ska användas är 

gammal kopparplåt från kyrkans renoveringsarbete samt brandskadat 

timmer. Konstprojektets totala budget beräknas till 95 000 kronor varav 

20 000 kronor söks som bidrag från Ljusdals kommun. 

             

Beskrivning av ärendet 

I samband med renoveringen av Färila kyrka har Färilarådet, Ljusnans 

Pastorat och galleri Norra Station och utformat ett konstprojekt som ska 

gestalta de omfattande arbetsinsatser som gjordes under fjolårets 

brandsituation. Materialet som är tänkt att användas till konstverket är 

gammal koppartakplåt från kyrkan samt bränt trä från skogsbranden 2018. 

En projekttävling för att engagera en konstnär ska utlysas och Färilaborna 

kommer att involveras i processen på olika sätt. Placeringen är ännu inte 

fastställd utan förhandlas fram inom projektet. Färilarådet blir ägare av 

konstverket och ombesörjer också den framtida skötseln. Projektets totala 

utförandebudget är 95 000 kronor varav 20 000 kronor söks i bidrag av 

Ljusdals kommun. 

                

En extraordinär händelse som den brandkatastrof bygden nyligen upplevt 

påverkar människor långt efter att den inträffat. Konsten kan då vara en 

viktig väg för behovet att gemensamt bearbeta det hemska och hylla det 

heroiska. Färilaområdets offentliga konstverk är i övrigt förhållandevis få 

och begränsas till kommunens verk på ett par förskolor, skolan och i 

simhallen samt Färilarådets skulptur i Engelska parken. Konstprojektets 
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utformning och återbrukskaraktär har flera ekonomiska, miljömässiga och 

sociala fördelar och ger goda förutsättningar för kulturarbetare. Färilarådets 

samverkansprojekt ”Se människan” utgör ett intressant tillskott till 

konstutbudet i kommunen och är i linje med kommunens mål att kultur ska 

ha en central roll i att skapa ett socialt hållbart samhälle och vara tillgängligt 

för alla.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Ansökan 4 april 2019 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Jonny Mill (LB), Olle Fack (C), Bertil Skoog (L),  

Sune Frost (MP), Pernilla Färlin (M), Iréne Jonsson (S): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

FärilaRådet 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 65 Dnr 00141/2019  

Nomineringar till Ljusdals kommuns kulturstipendium 
och kulturdiplom år 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Nämndens förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och uppmuntra 

förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla områden. 

 

Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och samman-

slutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har 

annan särskild anknytning till kommunen. 

 

Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom 

samhällsservicenämnden. Den totala stipendiesumman uppgår till 25 000 

kronor. 

 

Ett kulturdiplom i form av ett konstverk delas också ut. 

 

Endast en nominering har inkommit vid ansökningstidens slut. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 april 2019 

Nominering kulturstipendium 30 april 2019 

Propositionsordning 

Flera förslag lämnas under sammanträdet och ordföranden ställer dessa 

under proposition och finner att samhällsservicenämnden är eniga om att 

lämna ett förslag till kommunstyrelsen på stipendiat och diplommottagare.      

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen,  

Akt 
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§ 66 Dnr 00212/2019  

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag med önskemål om multiarena 
(kulanplan) i Tallåsen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget om en 

multiarena (kulananläggning) i Tallåsen avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss till 

samhällsservicenämnden.  

 

Förslagsställaren skriver:  

”Det är många i Tallåsen som vill se en multiarena (kulanplan) i Tallåsen. 

Tallåsen är snart det enda samhället som är utan. I Tallåsen skola finns 117 

elever, men även de äldre ungdomarna i byn skulle ha glädje av en sådan 

anläggning.”  

 

Samhällsserviceförvaltningen skriver att kompletta multiarenor 

(kulanplaner) idag finns på fem olika orter i kommunen (Färila, Järvsö, 

Ramsjö, Ljusdal och Los), en multiarena per kommundel.  

 

Flertalet mindre samhällen i kommunen saknar idag multiarena, exempelvis 

Tallåsen, Föne, Hennan, Hamra, Hybo. Dock anses dessa samhällen ligga 

inom rimligt avstånd till de olika multiarenorna (kulanplanerna) som redan 

finns i kommunen. I dagsläget finns inte heller någon ekonomisk 

förutsättning i kommunens budget för att finansiera ytterligare multiarenor 

(kulananläggningar). 

 

Därmed föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 mars 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 151 

Medborgarförslag 23 november 2017 
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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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§ 67 Dnr 00214/2019  

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om rivning av det röda huset vid 
infarten till Älvvallen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget om rivning av 

”det röda huset” vid infarten till Älvvallen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss till 

samhällsservicenämnden. 

 

Förslagsställaren vill att det röda gamla huset vid infarten till Älvvallen tas 

bort.  

 

Samhällsserviceförvaltningen skriver att det röda huset används som förråd 

och i dagsläget har kommunen inte utrymme för material och maskiner på 

alternativ plats. Det finns heller inte ekonomiska förutsättningar att bygga ett 

nytt. Därför föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 april 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2017 

Medborgarförslag 24 oktober 2017 

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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§ 68 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

Bygg:  § 158-215 

Miljö:  § 359-423 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid samhällsservicenämndens 

sammanträde.      

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 april 2019 

Delegeringsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 

Akt 
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§ 69 Dnr 00023/2019  

Information om projekt med syfte att samordna fritids- 
och kulturverksamheterna 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin informerar: 

 

Ett projekt pågår där man arbetar med att samordna verksamheterna inom 

fritidsenheten, kulturenheten (Slottehubben, Musikskolan, Estrad Ljusdal, 

kulturfrågor och skolkultur), fritidsgårdar och Bibliotek. 

 

Varje enhet kommer fortfarande ha sin egen chef, men dessa kommer att 

arbeta tätt tillsammans i en platt organisation för att hitta effektiviseringar 

och förbättringar och att förbättra kvaliteten för att kunden ska få ut mer av 

verksamheten. Administration och stab ska samordnas.     

 

När nuvarande chefen för Slottehubben, Musikskolan och Estrad Ljusdal 

avslutas sin tjänst ska det anställas en kulturchef som får ett övergripande 

ansvar för kulturenheten inklusive kulturfrågor och skolkultur. 

 

Det ska handla om ett nära ledarskap och syftet är att hitta 

samordningsvinster 

 

Nästa steg är att även de andra fyra enheterna, plan- och bygg, miljöenheten, 

Räddningsenheten och gata- och parkenheten ska kunna samarbeta på 

samma sätt. 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 70 Dnr 00023/2019  

Information om Slottehubben 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Erik Nilsson, chef för Slottehubben informerar om verksamheten. 

 

Tre ben: 

 Musikskolan 

Erbjuder barn och unga en möjlighet att utvecklas genom musikutövande 

i olika former. 

 Estrad Ljusdal 

Arrangerar kurser och workshops inom musik, dans, drama, konst, 

film/foto och litteratur. 

 Slottehubben 

Kommunen verksamhetscenter för kultur och fritid. 

 

Gemensam administration: Erik Nilsson, en administratör och två 

kommunikatörer. 

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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§ 71 Dnr 00023/2019  

Information om Fritidsgårdarna/ungdomsfrågor 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna samt ungdomssamordnare 

informerar om sin verksamhet: 

 

Fritidsgårdar i kommunen 

Kläppa fritidsgård  öppet 6 kvällar i veckan 

Metro Järvsö öppet 3 kvällar i veckan 

Färila Kåken   öppet 3 kvällar i veckan 

Gårn Los öppet 2 kvällar i veckan 

UG i Ramsjö   öppet 2 kvällar i veckan 

 

Sju heltidsanställda fritidsledare samt timanställda i Los och Ramsjö. 

 

Målgrupp unga 13-18 år och kärnan är öppen och frivillig verksamhet. 

 

Utmaningar nu och framtiden 

 Utbildad personal 

 Schemaläggning 

 Jämställd verksamhet 

 Öka antalet äldre besökare i målgruppen 

 Droger 

 En fungerande samverkan mellan skola. socialtjänst, fritidsgårdar och 

polisen 

 

Budgeten är 6 miljoner kronor och fördelas främst på personal och hyra. 

 

Ungdomssamordnare 

 Kostnadsfria lovaktiviteter 

 PÅPP-bidrag 

 LUPP-enkäten 

 Arbete med ungas delaktighet och sprida kunskap om ungas situation i 

kommunen 
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 Estradarrangemang 

 Samordning riskhelgsmöten 

 Lokala och regionala nätverk 

 Drift, personal, verksamhetsansvar och ekonomiskt ansvar för 

fritidsgårdarna 

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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§ 72 Dnr 00215/2019  

Information om medarbetarundersökning 2018 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin informerar om resultatet av 

medarbetarundersökningen som genomfördes i höstas.  

 

Medarbetarundersökningen görs en gång per år i november. Resultatet blev 

lite fördröjt i år. 

 

Lasse Norin visar en sammanställning på förvaltningsnivå. 

 

Det ser övervägande väldigt bra ut på samhällsserviceförvaltningen. 

 

Varje enhet kommer att arbeta med sina resultat och om man finner det 

nödvändigt kommer åtgärdsplaner att tas fram.  

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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§ 73 Dnr 00023/2019  

Övriga frågor 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

 Ledamoten Jonny Mill (LB) informerar om att det har lämnats ett 

positivt förhandsbesked gällande Biosfärsområde Voxnandalen. 

 

Beslutet om man får bli biosfärsområde väntas komma i 

midsommarveckan och invigningen planeras bli i september. 

 

Kommunen har deltagit i arbetet om Biosfärsområde Voxnandalen som 

drivs av Ovanåkers kommun. 

 

 Ledamoten Olle Fack (C) frågar om den utlysta tjänsten som kulturchef. 

 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om att Slottehubbens chef Erik 

Nilsson slutar sin tjänst sista augusti och förvaltningen söker nu en 

kulturchef som kommer att få ansvar för dels Slottehubben med 

Slottehubben, Musikskolan, Estrad Ljusdal, men också för kulturfrågor 

och skolkultur.   

 

 Förvaltningschef Lasse Norin informerar om att en ny bibliotekschef har 

anställts. Lisa Ångman som tidigare varit chef för regionbiblioteket i 

Uppsala kommer att börja jobba 1 juni.  

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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