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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-05-19

Plats och tid

Folkparksrestaurangen, tisdag 19 maj 2020 klockan 08:30-12:00

Beslutande

Ledamöter
Iréne Jonsson (S), Ordförande
Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande
Kent Simsson (C), ersättare för Sigurd Mattsson (C), § 72-86 och 88-95
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L)
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M)
Oscar Löfgren (V)
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD)
Mårten Züchner (V), § 87
Ej tjänstgörande ersättare
Mårten Züchner (V), § 72-86 och § 88-95

Övriga deltagande

Lasse Norin förvaltningschef
Christina Gräns, controller, § 72
Peter Nystedt, räddningschef, § 73-74
Fredrik Wallby, planingenjör, § 75
Kerstin Johansson, planingenjör, § 76-77
Simon Rosell, bygglovshandläggare, § 78-82
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 83-85
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 86
Ann-Catrin Stolt, tf miljöchef, § 87
Elin Sundberg, kulturchef, § 88-90
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Oscar Löfgren

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-05-20

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Iréne Jonsson
Justerare

Oscar Löfgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 72-95

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-05-19

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-19

Datum för anslags uppsättande

2020-05-25

Datum för anslags nedtagande

2020-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-05-19
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden
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fastigheten Kåsjö 8:5 i Ljusdals kommun ......................................... 22
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Övriga frågor .................................................................................... 32

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
4(32)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 72

Datum

2020-05-19

Dnr 00030/2020

Månadsuppföljning mars och april samt Helårsprognos
per april 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Månadsuppföljning per mars och april samt helårsprognos per april
2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljningen per mars 2020 visar på ett överskott på 1 449 000
kronor.
Månadsuppföljningen per april 2020 visar på ett överskott på 3 089 000
kronor och helårsprognosen per april 2020 visar på ett beräknat överskott på
200 000 kronor.
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 1 500 000
kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 maj 2020
Uppföljning mars 2020
Uppföljning och prognos april 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 73

Datum

2020-05-19

Dnr 00081/2020

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
- antagande
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Det reviderade handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022
antas.

Sammanfattning av ärendet
Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS
2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod.
Detta reviderade handlingsprogram gäller perioden 2019-2022.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 maj 2020
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor 6 maj 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 74

Datum

2020-05-19

Dnr 00026/2020

Information om sommarens brandberedskap
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Räddningschef Peter Nystedt informerar:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB har efter de stora
skogsbränderna 2014 och 2018 mycket bättre beredskap för skogsbrand.
Bland annat finns nu skopningsflygplan att tillgå, stationerade i Nyköping
samt helikoptrar. Statlig räddningstjänst är gratis för kommunerna.
Skogsbranddepåerna har utökats både till storlek och i antal. Våra närmaste
finns i Söderhamn (dubbla, dvs 6 containrar) och i Sundsvall.
Räddningstjänsten har fått utbildning av länsstyrelsen i att bedöma risken för
skogsbrand, Brandrisk 1-5.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 75

Datum

2020-05-19

Dnr 00011/2019

Kvalitetsprogram rörande Östernäs 11:4 med flera antagande
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Kvalitetsprogrammet för Östernäs antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällserviceförvaltningen fick 3 mars 2016, § 68 i uppdrag av
kommunstyrelsen att planlägga och marknadsföra Östernäs.
Processplan för utvecklingen av Östernäs 11:4 med flera godkändes av
samhällsservicenämnden 26 februari 2019, § 19. Kvalitetsprogrammet är en
del i detta.
Förslaget till kvalitetsprogram var föremål för samråd under perioden 20
januari till och med 21 februari 2020, beslutat av samhällsservicenämndens
ordförande. Samrådsförslaget har reviderats med anledning av inkomna
yttranden, vilket framgår av samrådsredogörelsen.
Kvalitetsprogrammet är ett underlag för markanvisning och marköverlåtelse
på Östernäs. Programmet visar både kommunens ambition och områdets
möjligheter för framtida intressenter.
Programmet tar avstamp i kommunala styrdokument samt plan- och
bygglagen och visar hur dessa mål och riktlinjer kan översättas i fysiska
strukturer med hjälp av olika gestaltningsprinciper. Kvalitetsprogrammet och
tillhörande strukturplan anger huvudstrukturen för hela området och visar
bland annat på var framtida bebyggelse, stråk, mötesplatser och parkeringar
ska placeras.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 maj 2020
Kvalitetsprogram Östernäs 11 maj 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-05-19

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 76

Datum

2020-05-19

Dnr 00012/2019

Detaljplan för fastigheterna Öje 6:57, Järvsö Kyrkby
23:2 samt Öje 11:21 "Skidnedfart och lift" - antagande
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Detaljplan för fastigheterna Öje 11:21, Öje 6:57 samt Järvsö Kyrkby
23:2 med flera, ”Skidnedfart och lift” antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsutskottet beslöt den 14 juni 2016 §119 att ge
samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan
för skidnedfart och lift enligt ansökan från Destination Järvsö AB.
Förslaget har varit föremål för granskning under tiden 20 mars 2020 till 17
april 2020. Under granskningstiden inkom fem yttranden varav ett utan
synpunkter. Planförslaget har reviderats med anledning av inkomna
yttranden och bedöms därav kunna antas.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2020
Antagandehanslingar 5 maj 2020
Yrkanden
Sune Frost (MP): Skrivning på sidan 12 och 18 om markreservat ska tas bort.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Sune Frosts
yrkande och finner att samhällsservicenämnden avslår detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-05-19

Reservation
Sune Frost reserverar sig mot förslaget till förmån för eget yrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 77

Datum

2020-05-19

Dnr 00010/2019

VA-plan för Ljusdals kommun - antagande
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

VA-planen antas.

2.

Revidering ska ske varje mandatperiod.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav den 7 januari 2016, § 15 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att, i samarbete med Ljusdal Vatten AB, upprätta en
VA-plan för Ljusdals kommun. Efter att ett förslag till plan tagits fram hölls
informationsmöten och medborgardialog under mars 2018, vilket resulterade
i flertalet inkomna synpunkter och extrainsatta möten. Därefter beslutades
om intern granskning av planen.
Den 17 april 2019 tillsattes en ny styrgrupp för VA-planen bestående av en
mindre grupp av nämndens ledamöter, efter att det tidigare samhällsutvecklingsutskottet som utgjorde styrgrupp för arbetet med planen ersatts av
samhällsservicenämnden i den nya organisationen.
VA-planen har omarbetats och aktualiserats och ska antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 mars 2020
Va-plan antagandeversion 20 mars 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 78

Datum

2020-05-19

Dnr 00078/2020
FÖRBESKED.2020.5

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
manöverbyggnad, två transformatorstationer och en
reservdelsbyggnad på Gräningsvallen 1:4 i Ramsjö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

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.
 Avgiften för beslutet är 11 800 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 79

Datum

2020-05-19

Dnr 00079/2020
BYGG.2020.83

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus
och garage på Borr 5:98 i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende, sökande uppmanas kontakta planoch byggenheten för att boka detta.

3.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Marie Flodström med certifieringsnummer Kiwa 3273.

4.

Avgiften för beslutet är 24 400 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Närhet till vattentäkt kan innebära att bergvärme inte kan anläggas. Detta
prövas separat av miljöenheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 80

Datum

2020-05-19

Dnr 00080/2020
FÖRBESKED.2020.8

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på Kårböle 1:67 i Kårböle
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

Villkor
 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
 Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
 Avgiften för beslutet är 11 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 81

Datum

2020-05-19

Dnr 00082/2020
BYGG.2020.73

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
Älvsätra 2:51 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

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

3.

Åtgärden kräver tekniskt samråd, sökande uppmanas kontakta plan- och
byggenheten för att boka detta.

4.

Avgiften för beslutet är 17 050 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 plan- och bygglagen.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 82

Datum

2020-05-19

Dnr 00083/2020
FÖRBESKED.2020.2

Ansökan om förhandsbesked angående nybyggnad av
två enfamiljshus på Älvsätra 5:6 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

Villkor
 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
 Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
 Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
 Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
 Avgiften för beslutet är 14 175 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 83

Datum

2020-05-19

Dnr 00086/2020
BYGG.2019.450

Ansökan om bygglov för anläggande av camping på
Norrvåga 2:4 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta
ärende.

3.

Samråd krävs, sökanden uppmanas kontakta plan- och byggenheten för
att boka detta.

4.

Avgiften för beslutet är 12 150 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 84

Datum

2020-05-19

Dnr 00087/2020
FÖRBESKED.2020.6

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tre
tomter på Åsbo 7:2 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Avgiften för beslutet är 17 050 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
 Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
 Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
 Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
 Sökanden uppmärksammas 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.
 Träd får enbart fällas för att ge plats för väg mellan Tå 8:32 och de
tänkta tomterna enligt bifogad situationsplan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 85

Datum

2020-05-19

Dnr 00088/2020
BYGG.2020.92

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
Öster-Skästra 9:35 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Johan Hoglund med certifieringsnummer SC0972-15

3.

Samråd krävs, sökanden uppmanas kontakta plan- och byggenheten för
att boka detta.

4.

Avgiften för beslutet är 17 050 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt
9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 86

Datum

2020-05-19

Dnr 00075/2020
BAB.2020.20

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 343 039 kronor.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande ombyggnad av rum/kontor till nytt badrum/tvättstuga.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att ansökan om bostadsanpassningsbidrag ska beviljas.
Yrkanden
Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Sökanden (Protokoll+besvärshänvisning)
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 87

Datum

2020-05-19

Dnr 00085/2020
MFV.2017.148

Begäran om uppskov av förbud med löpande vite att ta
emot avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen inom fastigheten Kåsjö 8:5 i Ljusdals
kommun
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Begäran om uppskov avslås av beslut att Berglin-Bygg AB, org. nr.
556204-0666 från och med 31 maj 2020 förbjuds, med löpande vite, att
ta emot avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen inom
fastigheten Kåsjö 8:5, delegationsbeslutsnummer SSN: 2019-1288.
Samhällsservicenämnden står fast vid tidigare beslut.

2.

Beslutet meddelas med stöd av 1 kap. 1 §, 26 kap. 9 §, 9 kap. 7 § och 2
kap. 1 och 3 §§ Miljöbalken (1998:808) samt 13-16 §§ Förordning om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 88

Datum

2020-05-19

Dnr 00072/2020

Revidering av stadgar för Ljusdals kommuns
kulturstipendium
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

De reviderade stadgarna för Ljusdals kommuns kulturstipendium antas.

Sammanfattning av ärendet
Stadgarna för Ljusdals kommuns kulturstipendium är skrivna 1988 och
senast reviderade 2009. Revideringen innefattar ändring från ”kulturnämnd”
till ”samhällsservicenämnd”, ändring i §1 där ”kulturdiplom” har lagts till
samt ändring av typsnitt och layout enligt Ljusdals kommuns antagna mallar.
Revideringen innefattar ändring i §4 då Widmarkska fonden inte lägre finns
samt en ytterligare paragraf, se §5. Även ändringar i formuleringar har
gjorts.
Beslutsunderlag
Samhällserviceförvaltningens skrivelse 29 april 2020
Stadgar kulturstipendium och kulturstipendium, reviderade
Gamla stadgar kulturstipendium
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Protokollsanteckning
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 89

Datum

2020-05-19

Dnr 00309/2019

Ljusdals kommuns kulturstipendium 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

En stipendiat och en diplommottagare utses.

2.

Kulturenheten får i uppdrag att informerar stipendiaterna och ställa i
ordning stipendium och diplom.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommuns kulturstipendier och kulturdiplom är avsedda att stödja
och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla
områden.
Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller har
annan särskild anknytning till kommunen.
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan, nominering eller efter förslag
inom samhällsservicenämnden. Den totala stipendiesumman uppgår till
25 000 kronor.
Ett kulturdiplom i form av ett konstverk delas också ut.
8 nomineringar har inkommit vid ansökningstidens slut.
Beslutsunderlag
Nomineringar
Yrkanden
Oscar Löfgren (V), Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall och avslag till yrkandet och finner att
samhällsservicenämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-05-19

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 90

Datum

2020-05-19

Dnr 00061/2020

Ansökan från Albert Viksten Sällskapet om
verksamhetsstöd
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ansökan från Albert Viksten Sällskapet avseende ekonomiskt bidrag till
arrangemanget ”Vi ses i Kojbyn” avslås.

Sammanfattning av ärendet
Albert Vikstens Sällskapet ansöker om verksamhetsstöd till en summa om
9 000 kronor. Ansökan avser arvoden till artister i samband med
arrangemanget ”Vi ses i Kojbyn” då Ljusdals kommun delar ut
kulturstipendium och kulturdiplom. Albert Viksten Sällskapet erhöll 2019 ett
bidrag på 15 000 kronor i samband med stipendie- och diplomutdelningen.
Årets arrangemang planerades till den 12 juli 2020 men är på grund av
rådande pandemi uppskjuten till hösten. Samhällsserviceförvaltningens
budgetpost avseende arrangemangsbidrag skall i första hand avse initialt
ekonomiskt stöd till arrangemang och event som inte är årligt återkommande
och redan etablerade.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 april 2020
Ansökan från Albert Viksten Sällskapet 6 april 2020
Yrkanden
Annelie Wallberg (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Albert Viksten Sällskapet
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 91

Datum

2020-05-19

Dnr 00340/2019

Medborgarförslag om att kompositören Ejnar Westling
ska bli ihågkommen genom att en gata eller en plats
namnsätts efter honom
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Namnförslaget tas i åtanke när lämplig gata/plats ska namnges.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in angående att döpa en gata, en plats eller
dylikt till minne av kompositören och sångtextförfattaren Ejnar Westling.
Ejnar Westling levde mellan 1896 och 1961 och har sina rötter i Ljusdal, han
är mest känd för sin religiösa sång ”Barnatro” men komponerade även
många underhållningsmelodier på 1920-talet. Förslaget motiveras med att
”Ejnar Westling bör ihågkommas för sin insats inom musikens område, men
även, inte minst viktigt, genom hans koppling till bygden”.
För närvarande finns inte en lämplig gata eller plats som inte har ett namn
men förslaget är bra och kan tas hänsyn till när lämplig gata eller plats ska
namnsättas.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 maj 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 17 oktober 2019
Medborgarförslag 9 augusti 2019
Yrkanden
Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-05-19

Beslutsexpediering
Förslagsställaren
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 92

Datum

2020-05-19

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
SSN
41-53
Bygg:
§ 205-311
Miljö:
§ 264-525
Räddningstjänst 2020-2 - 2020-3
2020-7
2020-10
2020-13 - 2020-14
2020-17
2020-19
2020-21
2020-29
2020-35
2020-47
2020-49
2020-53
2020-55 - 2020-58
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 maj 2020
Delegationslistor
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 93

Datum

2020-05-19

Dnr 00381/2019

Delegationsbeslut - Beslut gällande rapportering av
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas
åtgärdsprogram 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämndens ordförande har fattat ett ordförandebeslut gällande
rapportering av genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut: Beslut gällande begäran om rapportering av
genomförande av vattenmyndighetens åtgärdsprogram 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 94

Datum

2020-05-19

Dnr 00026/2020

Information om deltagande i sammanträden på distans
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fattade 4 maj 2020, § 37 beslut om att tillåta ledamöter
att delta i nämndsammanträden på distans. Beslutet gäller under förutsättning
att vissa villkor är uppfyllda enligt nedan.
Styrelsen/nämnden/utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud. Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla
detta till kommunstyrelseförvaltningen. Därefter avgör ordförande om
närvaro får ske på distans.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 4 maj 2020, § 37
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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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 95

Datum

2020-05-19

Dnr 00026/2020

Övriga frågor
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Bänkar som inte är tillgängliga
Jonny Mill (LB) tar upp en övrig fråga om sittbänkar längs med
Kyrksjörundan samt i den nya ”parken” med infiltrationsdammar invid
Löjtnantsgatan.
På Kyrksjörundan är underlaget ojämnt och det är en nivåskillnad från
asfalten till bänken som gör det svårt för personer med rullator eller rullstol.
Vi Löjtnantsgatan står bänkarna väldigt nära kanten till dammen.
Förvaltningschef Lasse Norin lovar att ta med sig frågan till gata- och
parkenheten.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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