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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2023-01-17 

Datum för anslags uppsättande 2023-01-19 
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Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  

Samhällsservicenämnden 2023-01-17
(Signerat, SHA-256 1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30)

Sida 2 av 18



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
3(17) 

Datum 
2023-01-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 1 Dnr 00001/2023 

Matbolaget i Järvsö AB, org nr: 556530-1925, Turistvägen 45, 827 50 
Järvsö - ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för 
allmänheten ....................................................................................... 4 

§ 2 Dnr 00014/2023 
Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, fritidsgårdar och 
kulturenheten 2023-2026 ................................................................... 6 

§ 3 Dnr 00007/2023 
Informationsärende Ljusdals-Vik 3:32 ................................................ 9 

§ 4 Dnr 00051/2020 
Bostadsanpassningsbidrag - status .................................................. 10 

§ 5 Dnr 00009/2023 
Tillsynsplan alkoholhandläggning 2023/2024 ................................... 11 

§ 6 Dnr 00012/2023 
Delegationsordning för samhällsservicenämnden ............................ 12 

§ 7 Dnr 00021/2023 
Reglementen 2023-2026 - för kännedom ......................................... 13 

§ 8 Dnr 00016/2023 
Information om avgjorda överklaganden .......................................... 14 

§ 9 Dnr 00019/2023 
Ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund ..................................... 15 

§ 10 Dnr 00023/2022 
Delegationsbeslut 2022 .................................................................... 16 

§ 11 Dnr 00013/2023 
Delegationsbeslut 2023 .................................................................... 17 

Samhällsservicenämnden 2023-01-17
(Signerat, SHA-256 1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30)

Sida 3 av 18



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
4(17) 

Datum 
2023-01-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 1 Dnr 00001/2023  

Matbolaget i Järvsö AB, org nr: 556530-1925, 
Turistvägen 45, 827 50 Järvsö - ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ljusdals kommuns alkoholhandläggare föreslår att 

samhällsservicenämnden, med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen 
(2010:1622) meddelar Matbolaget i Järvsö AB, org nr 556530-1925, 
Turistvägen 45, 827 50 Järvsö, stadigvarande serveringstillstånd i 
restaurang Icanders, adress som ovan. 

 
Serveringen omfattar spritdrycker, starköl, vin, andra jästa drycker för 
allmänheten. 

 
Serveringen får ske i restaurangens matsal. 

 
Servering får ske året runt alla dagar mellan klockan 11:00 och 23:00. 

 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 

 
Villkor: 
Vid musikunderhållning med liveartist efter klockan 22:00 skall utsedd 
entrévärd tjänstgöra.  

Sammanfattning av ärendet 

Restaurang Icanders, är en del i den nybyggda ICA-butiken i Järvsö. Butiken 
brann ner till grunden för cirka två år sedan och har sedan byggts upp igen. 
Restaurangen togs i bruk under hösten 2022. 
 
Det kommer att serveras frukost, lunch och middag alla dagar i restaurangen 
och vissa kvällar kommer det även att anordnas temakvällar.  
 
När ansökan inkom i maj 2022 var restaurangen inte färdigbyggd vilket är ett 
av skälen till att handläggningstiden har överskridit fyra månader. 
 
En begäran av komplettering skickades ut till sökanden i maj i samband med 
ansökan kom in och registrerades. Men det skulle dröja fram till slutet av 
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oktober innan begärda handlingar började skickas in, vilket är ett annat skäl 
till att handläggningen dragit ut på tiden. 
 
Serveringslokalen bedöms vara överblickbar och köket och menyn uppfyller 
alkohollagens krav vid stadigvarande serveringstillstånd.  
 
Bolaget och företrädare för bolaget har prövats och bedömts lämpliga för 
uppgiften. 
 
Utifrån inkomna remissyttranden och upprättad utredning bedöms att 
Matbolaget i Järvsö AB, kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd för 
allmänheten.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 januari 2023 
Utredning och förslag till beslut 5 januari 2023    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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§ 2 Dnr 00014/2023  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 2023-2026 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten 
 
• Kulturskolan: 

Ljusdals kommun har haft musikskola sedan 1960 och vid 60-årsjubileet 
2020 bytte den namn till Kulturskolan. 
Minst 650 elever är inskrivna och deltar i Kulturskolans aktivteter inom: 
• Bild och form. 
• Dans. 
• Musik. 
• Rytmik. 
• Teater. 
51 olika grupper och kurser går att söka där dans är störst. 
Musiklärarna är ute på skolorna och undervisar och det har funnits 
frågetecken huruvida det är tillåtet för elever att gå ifrån lektioner för 
detta. Lagen är nu ändrad så undervisning kan ske på skoltid under vissa 
förutsättningar som kulturenheten nu tittar på i samarbete med 
utbildningsförvaltningen.  

 
• Konst: 

• Konst köps in för 100 000 kronor per år. Det finns också en budget 
för renovering av konst. 

• Kulturenheten ansvarar för ett Konstmagasin där kommunal konst 
förvaras och där kommunanställda kan hämta konst till sina 
utrymmen. 

• Vid nybyggnation och renoveringar sätter kommunen av en procent 
av totalkostnaden för konstnärlig utsmyckning, den så kallade 1%-
regeln och det är kulturenheten som ansvarar för upphandlingen av 
den konstnärliga utsmyckningen. 
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• Aktuellt: 
• Tvåornas kör-konsert 9 februari med massor av andraklassare från 

kommunen. 
• 3 februari har Per Jonsson Dance center urpremiär för verket Le 

Scenario på Slottescenen. 
• 2022 års konstinköp visas just nu i konstkuben i foajén i Kommunhuset. 

 
Bibliotek: 
 
• Filialer: 

• Bokbussen som är största filialen. 
• Ljusdals kommunbibliotek. 
• Färila bibliotek. 
• Järvsö bibliotek. 
• Los bibliotek. 
• Ramsjö bibliotek. 
• Stenhamreskolans bibliotek. 
• Gärdeåsskolans bibliotek. 
• Slottegymnasiet. 

 
• Skolor som inte har skolbibliotek får service via bokbussen. 
• På enheten arbetar 20 medarbetare som servar ett eller flera bibliotek. 
• Man skiljer på Folkbibliotek som lyder under bibliotekslagen och 

skolbibliotek som lyder under skollagen.  
• Folkbiblioteken är till för alla - boklån, tidningar, datorer, digitala 

hjälpmedel med mera.  
• Statistik lämnas till KB (Kungliga Biblioteket). 
• Många aktiviteter för barn, unga och vuxna: 

• Unga fredagar varannan fredag. 
• Bok- och filmcirkel Harry Potter. 
• Expertpanel med ungdomar.  

 
Fritidsgårdar  
 
• Ljusdals kommun har bedrivit fritidsgårdsverksamhet sedan 70-talet. 
• Gårdar: 

• Kläppa i Ljusdal. 
• Metro i Järvsö. 
• Kåken i Färila. 
• Gårn´ i Los. 
• (Intraprenaden i Ramsjö). 
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• Verksamheten är öppen för ungdomar från årskurs 7 upp tills de fyller 
18 år och det är en öppen verksamhet.  

• Man använder sig av en besöksenkät som följs upp och som man jobbar 
efter. 

• Besöksstatistik tas fram och den kommer att presenteras för nämnden 
senare. 

• Målet för verksamheten är bland annat att arbeta med integration, 
inflytande samt fysisk och psykisk hälsa. 

• Alkohol- och drogfri verksamhet. 
• Bra samarbete med polis och socialtjänst. 
• Nätverk i Hälsingland - Fritidsledare Hälsingland. 
 
Fritidsenheten 
 
• Skapar mötesplatser. 
• Samordning av föreningslivet. 
• På enheten jobbar 16,5 medarbetare. 

Gemensam utbildningsdag inför varje termin. 
 
Aktuellt: 
• Utedassen vid kommunala badplatser ses över med hjälp av 

miljöenheten - Järvsö först ut. 
• Informationsskyltning. 
• Utegym - Hamra senast. 
• Vandra & Cykla i Ljusdals kommun (broschyr). 
• Fiska i Ljusdals kommun (broschyr). 
• Fritidsfastigheterna Älvvallen, Idrottsparken (IP), Simhallen, Ridhuset, 

Tennishallen, Fenix samt den nya skidstugan som ska byggas på 
Kläppaåsen övertas av Ljusdalshem. 

• Markägarfrågor vid idrottsanläggningar ses över. 
• Skridsko- och aktivitetshall - provborrning inleds idag på Älvvallen. 
• Dräneringsproblem Älvvallen – Mittiamässan har drabbats av det vid 

några tillfällen. 
• Kolsvedjastugan – Vägen upp är dålig och det pågår nu ett arbete med 

att få till en fungerande vägförening. 
• Lassekrogs rastplats - Trafikverket behåller den inte från 1 januari 2024. 

 
 

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 3 Dnr 00007/2023  

Informationsärende Ljusdals-Vik 3:32 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Per-Anders Stolt informerar om en bygglovsansökan 
som inkommit från MittX.  
 
Det handlar om en större industribyggnad som planeras att ligga på Ljusdals-
Vik 3:32 i Bränta, längs med riksväg 84 intill den tänkta fiskodlingen. 
 
Bygg- och miljöenheten kommer att fatta bygglovsbeslutet på delegation. 

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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§ 4 Dnr 00051/2020  

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggarna Kenneth Jakobas och Johan Hydling redogör för 
status när det gäller bostadsanpassning till och med december 2022.  
 
Under 2022 var antalet ärenden 130 stycken att jämföra med 159 ärenden 
2020 och 120 ärenden 2021. 
 
Kostnaden 2022 har uppgått till 4 394 243 kronor att jämföra med 6 770 193 
kronor 2020 och 5 556 726 kronor 2021. 
 
Verksamheten ser ut att sluta på minus 476 243 kronor minus att jämföra 
med -2 827 193 kronor 2020 och -1 636 726 kronor 2021. Resultatet kan 
dock komma att justeras något. 

Beslutsunderlag 

Presentation bostadsanpassning 10 januari 2022 

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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§ 5 Dnr 00009/2023  

Tillsynsplan alkoholhandläggning 2023/2024 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Revideringen godkänns av tillsynsplan enligt Alkohollagen, Lagen om 

tobak och liknande produkter samt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 2023/2024.  

Sammanfattning av ärendet 

Alla kommuner ska enligt 9 kap 2 § (2010:1622) upprätta en tillsynsplan. 
Den kan avse ett eller flera år och ska ges in till länsstyrelsen. Syftet med 
planen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och 
uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska också fungera som ett stöd mellan 
Länsstyrelsen och kommunen. Tillsynsplanen innehåller inre och yttre tillsyn 
av restauranger/serveringsställen med serveringstillstånd och butiker samt 
yttre kontroll av rökfria miljöer.          
 
Tillsynsplanen avser att gälla år 2023 och år 2024 och ska revideras i januari 
2025 nästa gång.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 januari 2023 
Tillsynsplan 2023-2024 5 januari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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§ 6 Dnr 00012/2023  

Delegationsordning för samhällsservicenämnden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till delegationsordning för samhällsserviceförvaltningen antas.     

Sammanfattning av ärendet 

På grund av förändringar i förvaltningens organisation där plan- och 
markfrågor flyttats från samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen samt 
att alkohol- och tobakshandläggningen flyttats från arbetsmarknads- och 
socialnämnden till samhällsservicenämnden behövs en ny delegations-
ordning.  
 
Delegationsordningen har även setts över och uppdaterats gällande ny 
lagstiftning och förändringar av lagrum.  
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till 
förvaltningschef som därefter, i de fall det är lämpligt, kan delegera vidare 
till enhetschefer eller tjänstepersoner. Detta tas då i ett separat beslut.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att ärenden av stor vikt, av stort allmänintresse 
eller som av någon annan anledning kan anses som speciellt viktiga alltid 
kan lyftas till nämnden för beslut oavsett beslutsnivå i delegationsordningen.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 januari 2023 
Förslag delegationsordning samhällsservicenämnden 10 januari 2023 
Förvaltningschefens vidaredelegation för kännedom 10 januari 2023 

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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§ 7 Dnr 00021/2023  

Reglementen 2023-2026 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kännedom finns gällande reglementen med på dagordningen: 
• Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder. 
• Reglemente för samhällsservicenämnden.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder fastställt KF 19 december 2022 § 167 
Reglemente för samhällsservicenämnden fastställt KF 19 december 2022 § 169 

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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§ 8 Dnr 00016/2023  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om beslut som har överklagats och 
avgjorts i domstol:  
 
Länsstyrelsen i Gävleborg har upphävt 3 beslut gällande strandskydds-
dispenser.  

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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§ 9 Dnr 00019/2023  

Ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ulf Nyman (M) utses till ombud. 
 
2. Jens Furuskog utses till ersättare.   

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som är en 
organisation för mätning av luftkvaliteten. 
 
Ombud och ersättare ska väljas till årsstämma och kommunstyrelsen vill att 
samhällsservicenämnden ska utse ombuden. 

Beslutsunderlag 

Information om årsmöte 10 januari 2023 
Stadgar 2021, 10 januari 2023  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att han själv och 
Jens Furuskog utses till ombud respektive ersättare. Han finner att nämnden  
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Akt    
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§ 10 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 124-132 
Bygg: 861-959 
Miljö: 725-744             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2023 
Delegationslista 10 januari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 11 Dnr 00013/2023  

Delegationsbeslut 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 1-5    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2023 
Delegationslista 10 januari 2023 

Propositionsordning 

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

Samhällsservicenämnden 2023-01-17
(Signerat, SHA-256 1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30)

Sida 17 av 18



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Ulrica Swärd BütikoferNamn: 
2023-01-19 08:28Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30

Ulf John-Erik NymanNamn: 
2023-01-19 08:30Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30

BERTIL SKOOGNamn: 
2023-01-19 09:47Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30

Samhällsservicenämnden 2023-01-17
(Signerat, SHA-256 1BAFFE6BA57E398984523694E492EF16140D8F02C1DF45204341307951A05B30)

Sida 18 av 18


	Matbolaget i Järvsö AB, org nr: 556530-1925, Turistvägen 45, 827 50 Järvsö - ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten
	Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, fritidsgårdar och kulturenheten 2023-2026
	Informationsärende Ljusdals-Vik 3:32
	Bostadsanpassningsbidrag - status
	Tillsynsplan alkoholhandläggning 2023/2024
	Delegationsordning för samhällsservicenämnden
	Reglementen 2023-2026 - för kännedom
	Information om avgjorda överklaganden
	Ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund
	Delegationsbeslut 2022
	Delegationsbeslut 2023
	Signering




 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
1(17) 


Datum 
2023-01-17 


 
 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Tallåsenrummet, tisdagen 17 januari 2023 klockan 08:30-11:45 


Beslutande Ledamöter 
Ulf Nyman (M), Ordförande 
Jens Furuskog (SD), 1:e vice ordförande 
Bertil Skoog (L) 
Jonny Mill (LB) 
Lennart Canskog (S), ersättare för Iréne Jonsson (S) 
Sigurd Mattsson (C) 
Pär Nyberg (C), ersättare för Oscar Löfgren (V) 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Josefine Bergen (M) 
Magnus Florkölen (SD) 
Christer Sjöström (LB) 
Kenneth Kenthin (MP) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Elin Sundberg, kulturchef, § 2 
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 2 
Esbjörn Johansson, chef fritidsgårdarna, § 2 
Torleif Bakke, fritidschef, § 2 
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 3 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 4 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 4 
Ann-Catrin Stolt, bygg- och miljöchef, § 1 och § 5-6 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Bertil Skoog 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-01-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 1-11 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Ulf Nyman   


 Justerare 
   


 Bertil Skoog   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2023-01-17 


Datum för anslags uppsättande 2023-01-19 


Datum för anslags nedtagande 2023-02-10 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 1 Dnr 00001/2023  


Matbolaget i Järvsö AB, org nr: 556530-1925, 
Turistvägen 45, 827 50 Järvsö - ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ljusdals kommuns alkoholhandläggare föreslår att 


samhällsservicenämnden, med stöd av 8 kap 2§ alkohollagen 
(2010:1622) meddelar Matbolaget i Järvsö AB, org nr 556530-1925, 
Turistvägen 45, 827 50 Järvsö, stadigvarande serveringstillstånd i 
restaurang Icanders, adress som ovan. 


 
Serveringen omfattar spritdrycker, starköl, vin, andra jästa drycker för 
allmänheten. 


 
Serveringen får ske i restaurangens matsal. 


 
Servering får ske året runt alla dagar mellan klockan 11:00 och 23:00. 


 
2. Paragrafen justeras omedelbart. 


 
Villkor: 
Vid musikunderhållning med liveartist efter klockan 22:00 skall utsedd 
entrévärd tjänstgöra.  


Sammanfattning av ärendet 


Restaurang Icanders, är en del i den nybyggda ICA-butiken i Järvsö. Butiken 
brann ner till grunden för cirka två år sedan och har sedan byggts upp igen. 
Restaurangen togs i bruk under hösten 2022. 
 
Det kommer att serveras frukost, lunch och middag alla dagar i restaurangen 
och vissa kvällar kommer det även att anordnas temakvällar.  
 
När ansökan inkom i maj 2022 var restaurangen inte färdigbyggd vilket är ett 
av skälen till att handläggningstiden har överskridit fyra månader. 
 
En begäran av komplettering skickades ut till sökanden i maj i samband med 
ansökan kom in och registrerades. Men det skulle dröja fram till slutet av 
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oktober innan begärda handlingar började skickas in, vilket är ett annat skäl 
till att handläggningen dragit ut på tiden. 
 
Serveringslokalen bedöms vara överblickbar och köket och menyn uppfyller 
alkohollagens krav vid stadigvarande serveringstillstånd.  
 
Bolaget och företrädare för bolaget har prövats och bedömts lämpliga för 
uppgiften. 
 
Utifrån inkomna remissyttranden och upprättad utredning bedöms att 
Matbolaget i Järvsö AB, kan meddelas stadigvarande serveringstillstånd för 
allmänheten.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 januari 2023 
Utredning och förslag till beslut 5 januari 2023    


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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§ 2 Dnr 00014/2023  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 2023-2026 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kulturenheten 
 
• Kulturskolan: 


Ljusdals kommun har haft musikskola sedan 1960 och vid 60-årsjubileet 
2020 bytte den namn till Kulturskolan. 
Minst 650 elever är inskrivna och deltar i Kulturskolans aktivteter inom: 
• Bild och form. 
• Dans. 
• Musik. 
• Rytmik. 
• Teater. 
51 olika grupper och kurser går att söka där dans är störst. 
Musiklärarna är ute på skolorna och undervisar och det har funnits 
frågetecken huruvida det är tillåtet för elever att gå ifrån lektioner för 
detta. Lagen är nu ändrad så undervisning kan ske på skoltid under vissa 
förutsättningar som kulturenheten nu tittar på i samarbete med 
utbildningsförvaltningen.  


 
• Konst: 


• Konst köps in för 100 000 kronor per år. Det finns också en budget 
för renovering av konst. 


• Kulturenheten ansvarar för ett Konstmagasin där kommunal konst 
förvaras och där kommunanställda kan hämta konst till sina 
utrymmen. 


• Vid nybyggnation och renoveringar sätter kommunen av en procent 
av totalkostnaden för konstnärlig utsmyckning, den så kallade 1%-
regeln och det är kulturenheten som ansvarar för upphandlingen av 
den konstnärliga utsmyckningen. 
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• Aktuellt: 
• Tvåornas kör-konsert 9 februari med massor av andraklassare från 


kommunen. 
• 3 februari har Per Jonsson Dance center urpremiär för verket Le 


Scenario på Slottescenen. 
• 2022 års konstinköp visas just nu i konstkuben i foajén i Kommunhuset. 


 
Bibliotek: 
 
• Filialer: 


• Bokbussen som är största filialen. 
• Ljusdals kommunbibliotek. 
• Färila bibliotek. 
• Järvsö bibliotek. 
• Los bibliotek. 
• Ramsjö bibliotek. 
• Stenhamreskolans bibliotek. 
• Gärdeåsskolans bibliotek. 
• Slottegymnasiet. 


 
• Skolor som inte har skolbibliotek får service via bokbussen. 
• På enheten arbetar 20 medarbetare som servar ett eller flera bibliotek. 
• Man skiljer på Folkbibliotek som lyder under bibliotekslagen och 


skolbibliotek som lyder under skollagen.  
• Folkbiblioteken är till för alla - boklån, tidningar, datorer, digitala 


hjälpmedel med mera.  
• Statistik lämnas till KB (Kungliga Biblioteket). 
• Många aktiviteter för barn, unga och vuxna: 


• Unga fredagar varannan fredag. 
• Bok- och filmcirkel Harry Potter. 
• Expertpanel med ungdomar.  


 
Fritidsgårdar  
 
• Ljusdals kommun har bedrivit fritidsgårdsverksamhet sedan 70-talet. 
• Gårdar: 


• Kläppa i Ljusdal. 
• Metro i Järvsö. 
• Kåken i Färila. 
• Gårn´ i Los. 
• (Intraprenaden i Ramsjö). 
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• Verksamheten är öppen för ungdomar från årskurs 7 upp tills de fyller 
18 år och det är en öppen verksamhet.  


• Man använder sig av en besöksenkät som följs upp och som man jobbar 
efter. 


• Besöksstatistik tas fram och den kommer att presenteras för nämnden 
senare. 


• Målet för verksamheten är bland annat att arbeta med integration, 
inflytande samt fysisk och psykisk hälsa. 


• Alkohol- och drogfri verksamhet. 
• Bra samarbete med polis och socialtjänst. 
• Nätverk i Hälsingland - Fritidsledare Hälsingland. 
 
Fritidsenheten 
 
• Skapar mötesplatser. 
• Samordning av föreningslivet. 
• På enheten jobbar 16,5 medarbetare. 


Gemensam utbildningsdag inför varje termin. 
 
Aktuellt: 
• Utedassen vid kommunala badplatser ses över med hjälp av 


miljöenheten - Järvsö först ut. 
• Informationsskyltning. 
• Utegym - Hamra senast. 
• Vandra & Cykla i Ljusdals kommun (broschyr). 
• Fiska i Ljusdals kommun (broschyr). 
• Fritidsfastigheterna Älvvallen, Idrottsparken (IP), Simhallen, Ridhuset, 


Tennishallen, Fenix samt den nya skidstugan som ska byggas på 
Kläppaåsen övertas av Ljusdalshem. 


• Markägarfrågor vid idrottsanläggningar ses över. 
• Skridsko- och aktivitetshall - provborrning inleds idag på Älvvallen. 
• Dräneringsproblem Älvvallen – Mittiamässan har drabbats av det vid 


några tillfällen. 
• Kolsvedjastugan – Vägen upp är dålig och det pågår nu ett arbete med 


att få till en fungerande vägförening. 
• Lassekrogs rastplats - Trafikverket behåller den inte från 1 januari 2024. 


 
 


Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 3 Dnr 00007/2023  


Informationsärende Ljusdals-Vik 3:32 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggare Per-Anders Stolt informerar om en bygglovsansökan 
som inkommit från MittX.  
 
Det handlar om en större industribyggnad som planeras att ligga på Ljusdals-
Vik 3:32 i Bränta, längs med riksväg 84 intill den tänkta fiskodlingen. 
 
Bygg- och miljöenheten kommer att fatta bygglovsbeslutet på delegation. 


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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§ 4 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggarna Kenneth Jakobas och Johan Hydling redogör för 
status när det gäller bostadsanpassning till och med december 2022.  
 
Under 2022 var antalet ärenden 130 stycken att jämföra med 159 ärenden 
2020 och 120 ärenden 2021. 
 
Kostnaden 2022 har uppgått till 4 394 243 kronor att jämföra med 6 770 193 
kronor 2020 och 5 556 726 kronor 2021. 
 
Verksamheten ser ut att sluta på minus 476 243 kronor minus att jämföra 
med -2 827 193 kronor 2020 och -1 636 726 kronor 2021. Resultatet kan 
dock komma att justeras något. 


Beslutsunderlag 


Presentation bostadsanpassning 10 januari 2022 


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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§ 5 Dnr 00009/2023  


Tillsynsplan alkoholhandläggning 2023/2024 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Revideringen godkänns av tillsynsplan enligt Alkohollagen, Lagen om 


tobak och liknande produkter samt Lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel 2023/2024.  


Sammanfattning av ärendet 


Alla kommuner ska enligt 9 kap 2 § (2010:1622) upprätta en tillsynsplan. 
Den kan avse ett eller flera år och ska ges in till länsstyrelsen. Syftet med 
planen är att få en tydlig struktur på tillsynsarbetet med mätbara och 
uppföljningsbara mål. Tillsynsplanen ska också fungera som ett stöd mellan 
Länsstyrelsen och kommunen. Tillsynsplanen innehåller inre och yttre tillsyn 
av restauranger/serveringsställen med serveringstillstånd och butiker samt 
yttre kontroll av rökfria miljöer.          
 
Tillsynsplanen avser att gälla år 2023 och år 2024 och ska revideras i januari 
2025 nästa gång.        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 januari 2023 
Tillsynsplan 2023-2024 5 januari 2023 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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§ 6 Dnr 00012/2023  


Delegationsordning för samhällsservicenämnden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till delegationsordning för samhällsserviceförvaltningen antas.     


Sammanfattning av ärendet 


På grund av förändringar i förvaltningens organisation där plan- och 
markfrågor flyttats från samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen samt 
att alkohol- och tobakshandläggningen flyttats från arbetsmarknads- och 
socialnämnden till samhällsservicenämnden behövs en ny delegations-
ordning.  
 
Delegationsordningen har även setts över och uppdaterats gällande ny 
lagstiftning och förändringar av lagrum.  
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till 
förvaltningschef som därefter, i de fall det är lämpligt, kan delegera vidare 
till enhetschefer eller tjänstepersoner. Detta tas då i ett separat beslut.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att ärenden av stor vikt, av stort allmänintresse 
eller som av någon annan anledning kan anses som speciellt viktiga alltid 
kan lyftas till nämnden för beslut oavsett beslutsnivå i delegationsordningen.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 januari 2023 
Förslag delegationsordning samhällsservicenämnden 10 januari 2023 
Förvaltningschefens vidaredelegation för kännedom 10 januari 2023 


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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§ 7 Dnr 00021/2023  


Reglementen 2023-2026 - för kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För kännedom finns gällande reglementen med på dagordningen: 
• Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder. 
• Reglemente för samhällsservicenämnden.  


Beslutsunderlag 


Reglemente för Ljusdals kommuns nämnder fastställt KF 19 december 2022 § 167 
Reglemente för samhällsservicenämnden fastställt KF 19 december 2022 § 169 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
14(17) 


Datum 
2023-01-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 8 Dnr 00016/2023  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om beslut som har överklagats och 
avgjorts i domstol:  
 
Länsstyrelsen i Gävleborg har upphävt 3 beslut gällande strandskydds-
dispenser.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
15(17) 


Datum 
2023-01-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 9 Dnr 00019/2023  


Ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbund 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ulf Nyman (M) utses till ombud. 
 
2. Jens Furuskog utses till ersättare.   


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun ingår i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som är en 
organisation för mätning av luftkvaliteten. 
 
Ombud och ersättare ska väljas till årsstämma och kommunstyrelsen vill att 
samhällsservicenämnden ska utse ombuden. 


Beslutsunderlag 


Information om årsmöte 10 januari 2023 
Stadgar 2021, 10 januari 2023  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att han själv och 
Jens Furuskog utses till ombud respektive ersättare. Han finner att nämnden  
bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
Akt    
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
16(17) 


Datum 
2023-01-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 10 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 124-132 
Bygg: 861-959 
Miljö: 725-744             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2023 
Delegationslista 10 januari 2023 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(17) 


Datum 
2023-01-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 11 Dnr 00013/2023  


Delegationsbeslut 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 1-5    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2023 
Delegationslista 10 januari 2023 


Propositionsordning 


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