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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2019-08-14

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdagen den 14 augusti 2019 klockan 08:30-10:30

Beslutande

Ledamöter
Iréne Jonsson (S), Ordförande
Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande
Pernilla Färlin (M), ersättare för Olle Fack (C)
Bertil Skoog (L)
Christer Sjöström (M)
Oscar Löfgren (V)
Annelie Wallberg (S), ersättare för Mats Markusson (SD)

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Emma Nordebo Snygg, gata- och parkchef, § 101-103
Kerstin Johansson, planingenjör. § 104-105
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 106
Simon Rosell, bygglovshandläggare, § 107
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 108-109
Christina Gräns, ekonom, § 108-109
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, 108-112
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Pernilla Färlin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2019-08-19

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Iréne Jonsson
Justerare

Pernilla Färlin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 101-118

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2019-08-14

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

Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-14

Datum för anslags uppsättande

2019-08-19

Datum för anslags nedtagande

2019-09-10

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Ulrica Swärd Bütikofer

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 101 Dnr 00091/2019
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§ 102 Dnr 00277/2019

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Vallmovägen i Järvsö ......................................................................... 7
§ 103 Dnr 00302/2019

Trafikplan Järvsö - begäran om planuppdrag ..................................... 8
§ 104 Dnr 00026/2019
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§ 105 Dnr 00271/2019

Upphävande av detaljplan för Järvsö Förnebo 7:1a och Järvsö
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§ 106 Dnr 00296/2019

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Borr 2:38 i
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

§ 116 Dnr 00280/2019

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla lånecyklar i de större
orterna ............................................................................................. 37
§ 117 Dnr 00064/2019

Fördelning av driftsbidrag samlingslokaler 2019 - för kännedom ...... 39
§ 118 Dnr 00127/2019

Delegationsbeslut 2019.................................................................... 40
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 101

Datum

2019-08-14

Dnr 00091/2019

Strategi för överskottsmassor - antagande
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Strategin för hantering av massor inom kommunal verksamhet antas.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsutvecklingsskottet gav 21 augusti 2018, § 78 samhällsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för att hållbart
tillvarata jordmassor.
Strategin är framtagen i samarbete mellan plan- och byggenheten och gataoch parkenheten.
Ljusdals kommun är medlem i föreningen Sveriges ekokommuner.
Kommunen har flera miljömål och arbetar aktivt för hållbara lösningar.
Denna strategi är en av pusselbitarna som behövs för att skapa ett hållbart
samhälle.
I samband med vägbyggen och iordningsställande av tomtmark uppkommer
ofta överskottsmassor på platsen för byggnationen. Massorna har oftast fel
egenskaper och ersätts därför med nyinköpta massor för exempelvis god
bärighet. Överskottet kan många gånger vara användbart på andra platser
och med andra syften, exempelvis för avtäckningsmassor eller fyllnadsmassor. Efter sortering kan även matjord framställas för anläggning av
gräsmattor.
För att kunna tillvarata detta material krävs en strategi för hur massor
mellanlagras, sorteras och nyttjas. Strategin ska både tala om hur kommunen
ska arbeta samt hur gällande lagstiftning ska följas på bästa sätt.
Beslutsunderlag
Strategi för hantering av massor inom kommunal verksamhet, 6 augusti 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

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

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 102

Datum

2019-08-14

Dnr 00277/2019

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Vallmovägen i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ny lokal trafikföreskrift om förbud att stanna och parkera på
Vallmovägen antas.

Sammanfattning av ärendet
Under de turisttäta tiderna på året uppstår problem med framkomligheten på
Vallmovägen i Järvsö. Parkerade bilar innebär att gatans farbara bredd
reduceras så att eventuell utryckning från räddningstjänst försvåras. Det
finns gott om parkeringsplatser längre upp i området varför ett parkeringsförbud på Vallmovägen inte inskränker gästernas möjligheter att finna en
plats att parkera på. Samhällsserviceförvaltningen föreslår både stannandeoch parkeringsförbud för att parkeringsövervakning ska kunna utföras
effektivt och att risken för att bilar står utan förare helt omöjliggörs.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 juli 2019
Förslag trafikföreskrift 2161 2019:4, 17 juli 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 103

Datum

2019-08-14

Dnr 00302/2019

Trafikplan Järvsö - begäran om planuppdrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till
Trafikplan för Järvsö.

Sammanfattning av ärendet
Sedan några år tillbaka har ett arbete med att certifiera Järvsö som en hållbar
destination pågått. En del av denna certifiering kräver att kommunen aktivt
tar fram planer och inriktningsbeslut som styr utvecklingen mot ett hållbart
samhälle, där det genuina och unika kan bevaras, samtidigt som turismen
kan frodas. För att i framtiden forma en hållbar plats, behöver trafiksituationen i Järvsö belysas och inriktningsbeslut tas.
En trafikplan behövs i Järvsö för att mildra effekterna av turismen. Genom
att möjliggöra för invånare och besökare att välja andra färdmedel än bilen,
samt prioritera de miljösmarta lösningarna, ges samhället förutsättningar för
en hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens skrivelse 6 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningar
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 104

Datum

2019-08-14

Dnr 00026/2019

Detaljplan för Museet med flera i Ljusdal, Prästgården
1:29 - antagande
Samhällsservicenämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplan för Prästgården 1:29 med flera, före detta museet,
antas.

Sammanfattning av ärendet
Före detta museet på fastigheten Prästgården 1:29 uppfördes år 1961-1962
för att som museum husera donerade föremål. Ljusdalsgården på fastigheten
Åkersta 22:6 flyttades till sin nuvarande plats 1922 och har använts till både
kurslokal och bostad under åren och omfattas liksom muséet av Q-märkning.
Fastigheterna ägs vid denna plans upprättande av Ljusdals kommun.
Syftet med detaljplanen är att göra de båda fastigheterna tillgängliga för fler
ändamål än vad aktuell detaljplan tillåter. Detaljplanen strider inte mot
Översiktsplan för Ljusdals kommun (20 september 2010) eller mot
Fördjupad översiktsplan för Ljusdals tätort (2018-2028).
Detaljplanen har varit på samråd under tiden 26 februari 2019 till 16 april
2019 och på granskning under tiden 28 maj 2019 till 18 juni 2019.
Planhandlingar har under samråds- och granskningstiden funnits tillgängliga
på kommunens hemsida samt i kommunhuset. Inkomna synpunkter,
kommunens ställningstagande till dessa samt en sammanställning av
revideringar i planförslaget finns redogjorda för i granskningsutlåtandet.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 juni 2019
Antagandehandlingar 20 juni 2019
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

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

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 105

Datum

2019-08-14

Dnr 00271/2019

Upphävande av detaljplan för Järvsö Förnebo 7:1a och
Järvsö Förnebo 6:7
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att pröva upphävande av
byggnadsplan för delar av fastigheterna Förnebo 7:1A och 6:7 i Järvsö.

Sammanfattning av ärendet
Detaljplanen för Förnebo 7:1A och 6:7 i Järvsö som senast ändrades 15
oktober 1998 har till stora delar fullföljts och framtida bebyggelse bedöms
nu kunna hanteras med bygglov.
Planförslaget antogs efter diverse ändringar 21 november 1974, den senaste
justeringen gällande utvidgning av byggrätten och beslutades 15 oktober
1998. Syftet med den ursprungliga planen var att underlätta för fritidshusbebyggelse i området. Idag är samtliga tomter avstyckade och till stor del
även bebyggda enligt detaljplanen, men som utvecklingen i området sett ut
senaste tiden kan planen i framtiden komma att begränsa snarare än
underlätta. Området för byggnadsplanen övergår till sammanhållen
bebyggelse och framtida byggande bedöms kunna hanteras med bygglov.
Ärendet behandlas inledningsvis med standardförfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och kartor 25 augusti 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 106

Datum

2019-08-14

Dnr 00296/2019
BYGG.2019.218

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
Borr 2:38 i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen/områdesbestämmelserna avseende
byggnadens area samt behovet av en avloppsledning, avvikelse medges.

2.

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

3.

Simon Clemin med certifieringsnummer: SC0925-11 antas som
kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen.

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 14 762 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Borr
2:38 i Ljusdal .
Sökanden önskar bygga fritidshus på Borr 2:38. Byggnaden kommer att
placeras på fastighetens sydöstra sida.
Förutsättningar
Planförutsättningar
 Fastigheten omfattas av detaljplan 22 "Fritidsområdet i Borr".
Bestämmelserna innebär bland annat att området är avsett för
bostadsändamål.
 Kulturmiljö.
 Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Borr 2:26, 2:37 och 2:41
Borr 2:26 och 2:37 hade inga synpunkter gällande den sökta åtgärden.
Yttrande från Borr 2:41:
"Den information jag tidigare fått gällande denna tomt är att det är förbud
mot nybyggnation p.g.a strandskyddet? Är det något som har ändrats på
senare tid?
Om bygglovet trots det går igenom är det önskvärt att parkering placeras mot
deras föräldrars tomt istället för mot min."
Sökandens bemötande av yttrande från Borr 2:41:
"Vi ligger dock kvar med vår plan som vi tidigare skickat in.
Vad gäller rätten att bygga eller ej på strandnära tomt så utgår vi från att det
är detaljplanen som gäller."
Motivering till beslut
Den sökta åtgärden avviker från detaljplanen gällande byggnadens storlek.
Det är angivet en maximal byggnadsyta på 70 kvadratmeter i detaljplanens
bestämmelser. Den tänka byggnaden har en area på 91,7 kvadratmeter. Det
är även angivet i detaljplanen att "inom byggnadsplaneområdet får icke
uppföras byggnad, vars användning påkallar anläggandet av avloppsledning". I den sökta åtgärden så är det angivet badrum, kök med mera som
gör att avlopp är nödvändigt för byggnationen. Då detaljplanen är antagen 17
september 1959 så har byggteknik och hur man nyttjar ett fritidshus ändrats
samt att kringliggande fastigheter har fått både avloppsanläggningar och
avvikelser i storlek godkända sedan tidigare. Därmed anser nämnden att
även dessa avvikelser är förenliga med gällande detaljplans syfte och utgör
ett lämpligt komplement till den användning som har beslutats i detaljplanen
och tidigare beviljade beslut i området.
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.
Nämndens ställningstagande utifrån yttrande från Borr 2:41:
Då området är detaljplanerat för bostadsändamål och detaljplanen är från
1959 så är strandskyddet upphävt i området vilket beviljar byggnation.
Nämnden finner att parkeringens placering inte skulle utgöra en betydande
störning för Borr 2:41 vid den tänkta placeringen då den placeras bredvid
deras parkering och skapar därför en enhetlig bild rent visuellt.
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Nämnden anser därför att bygglov skall beviljas.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärder får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som
beslutet kungjorts i Post- och 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. Sökanden uppmanas kontakta
handläggaren för att boka detta.
I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och
byggenheten.
Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd 17 juni 2019
Ritningar diarieförd 24 juni 2019
Nybyggnadskarta diarieförd 2 juli 2019
Teknisk beskrivning diarieförd 28 juni 2019
Kontrollansvarig diarieförd 17 juni 2019
Medgivande från lagfarna fastighetsägare diarieförd 24 juni 2019
Fotografier diarieförda 24 juni 2019
Yttrande från Borr 2:26 diarieförd 4 juli 2019
Yttrande från Borr 2:37 diarieförd 4 juli 2019
Yttrande från Borr 2:41 diarieförd 25 juli 2019
Bemötande från sökande diarieförd 26 juli 2019
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

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

Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Lagfaren ägare till Borr 2:38 (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
Borr 2:41 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Enkel delgivning
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan
Sakägare, "rågranne"
Borr 2:26
Borr 2:37

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar, se bilaga.
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 107

Datum

2019-08-14

Dnr 00167/2019
BYGG.2018.428

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på
Stene 4:20 i Järvsö
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 enligt Plan- och bygglagen antas Hans Elowsson
med certifieringsnummer SC1928-12.

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 7 250 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Beslutet avser: Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på Stene
4:20 i Järvsö.
Sökande: SWECO MANAGEMENT AB, BOX 1902, 791 19 FALUN.
På fastigheten finns ett befintligt ställverk med tillhörande byggnader och
tekniska anläggningar. Åtgärden skulle innebära att byggnader som är
markerade på situationsplanen rivs och vissa anordningar förläggs inomhus
istället för utomhus. Totalt handlar det om att det byggs cirka 215 kvm nytt
och det rivs 110 kvm. Således handlar det om en omdisponering av befintlig
anläggning inom samma fastighet. Det är sex nya byggnader som kommer
uppföras i varierande storlek och med olika funktioner. Gemensamt för
byggnaderna är att de kommer att ha en röd fasad och svart taktäckning.
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Förutsättningar
Planförutsättningar
Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Stene 3:19 med flera.
Bestämmelserna innebär bland annat att området är belagt med q för att
bevara de kulturmiljövärden som finns i omgivningen. I områdesbestämmelserna har man påtalat att det finns ett befintligt ställverksområde
på den fastigheten som ansökan gäller.
Kulturmiljö
Området har ett högt kulturmiljövärde genom världsarvsgården Kristoffers
som ligger i närheten och även Stenegård.
Yttranden
Ansökan har skickats som underrättelse till Stene 4:7, Stene 4:25, boende på
Stene 4:7 och Länsstyrelsen Gävleborg, 21 december 2018. Då inkom
samtliga med synpunkter. Den 22 januari 2019 skickades yttrandena till
sökanden för möjlighet att bemöta dessa. Den 8 maj 2019 inkom sökanden
med ett bemötande och en reviderad situationsplan. Eftersom sökanden hade
reviderat placeringen av byggnaderna skickades ärendet på underrättelse
igen till samma sakägare som tidigare den 14 maj 2019. Ägaren till Stene 4:7
och de boende på fastigheten inkom med ett nytt yttrande inom rätt tid.
Länsstyrelsen inkom med ett yttrande för sent men detta tas ändå med i
ärendet. Stene 4:25 valde att ej inkomma med något nytt yttrande. 10 juni
2019 skickades dessa yttranden till sökanden igen för bemötande.
Länsstyrelsen Gävleborg skriver i sitt yttrande att "stationslayouten har
flyttats längre från väg 700 än i tidigare ärende och att synligheten är mindre
påtaglig än i det tidigare lovärendet". De skriver också "Transformatorstationen är etablerad sedan lång tid i området och den nu aktuella
förändringen innebär en modernisering av hela stationen. Åtgärden är
nödvändig för att säkerställa ställverkets funktion". Man påtalar också att det
senaste förslaget är att föredra framför det första eftersom de höga
byggnaderna har flyttats norrut samt vridits.
Stene 4:7 har genom ombud bland annat uttryck oro för bullernivåer på sin
fastighet samt även hälsorisker från strålning från anläggningen. Man har
även påtalat att området är ett världsarv och dess kulturmiljö bör bevaras och
man förespråkar en annan placering längre norrut, utanför etablerat område
eller åtminstone så långt norrut som det går på befintlig fastighet.
De boende på Stene 4:7 uttrycker samma synpunkter som fastighetsägaren.
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I sitt bemötande av yttrandena redovisar sökanden att gränsvärdena för
strålning och buller inte kommer att överskridas.
Motivering till beslut
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Åtgärden bedöms
inte strida mot områdesbestämmelserna eftersom det tydligt går att läsa att
fastigheten redan är etablerad med ett ställverk. Åtgärden förutsätter inte
heller planläggning.
Enligt den ekonomiska kartan med flygfotografering utförd mellan 1952 och
1954 var anläggningen redan etablerad vid flygningen. Alltså kan man föra
resonemanget om att detta är en pågående markanvändning sedan cirka 65 år
och de åtgärder som nu är tänkta att ske är en utveckling av befintlig
verksamhet. Elförsörjningen är av största allmänintresse och den nya
anläggningen kommer att driftsäkra elförsörjningen till Järvsö. Stenegård har
idag problem med elförsörjningen vid sina evenemang och detta kommer att
på ett betryggande sätt säkerställa detta.
Med den utveckling som sker i Järvsö kommer elnätet att behöva säkerställas
och en förstärkning av ställverket på den redan etablerade platsen är ett steg i
den riktningen. Nu kommer en förändring att ske på fastigheten där flera
byggnader kommer att uppföras för att driftsäkra anläggningen vilket
innebär att anordningar som idag står utomhus kommer att placeras
invändigt i byggnader. Detta kommer att bidra till en mindre påverkan för de
boende och sakägare i omgivningen. Gällande kulturmiljön så är dessa
byggnader röda till sin färg vilket ansluter till omgivningen. Eftersom
anläggningen har funnits i cirka 65 år på plats görs bedömningen att
kulturmiljön inte kommer påverkas negativt av den planerade åtgärden.
Eftersom vissa av anordningarna som idag är utomhus kommer att förläggas
inomhus kan nämnden med stöd av det presenterade materialet från sökande
göra bedömningen att det ej finns någon risk för att vare sig buller eller
strålningsnivåer kommer öka när de placeras inomhus istället för öppet.
Upplysningar
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning.
Åtgärder får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
18(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen.
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då
beslutet om bygglov upphör att gälla.
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som
beslutet kungjorts i Post och Inrikes Tidningar.
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 §plan- och bygglagen.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. (om annan än sökanden)
I detta ärende krävs utstakning, behörighet krävs. Kostnaderna för utstakning
debiteras separat om de utförs av plan- och byggenheten.
Beslutsunderlag
Ansökan diarieförd 14 december 2018
Ritningar diarieförd 14 december 2018
situationsplan diarieförd 9 maj 2019
Kontrollansvarig diarieförd 14 december 2018
Bedömning av magnetfält och bullerkartor diarieförd 27 juni 2019
Fotomontage diarieförd 9 maj 2019
Yttrande från Johnsson, Camilla Kristina diarieförd 4 juni 2019
Yttrande från Geiberger, Kirsten Luise diarieförd 4 juni 2019
Yttrande från Härkönen, Pasi Markku Gabriel diarieförd 4 juni 2019
Yttrande från Svensson, Gunilla Lydia Astrid och Åke diarieförd 4 juni 2019
Yttrande från Persson, Laila Ingegerd Margareta diarieförd 4 juni 2019
Yttrande från ägaren till Stene 4:7 diarieförd 5 juni 2019
Yttrande från Länsstyrelsen Gävleborg diarieförd 11 juni 2019
Fullmakt för ombud till Stene 4:7 diarieförd 21 januari 2019
Bemötande av yttrande diariefört 9 maj 2019
Yrkanden
Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutet delges
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet)
KA, Hans Elowsson (beslut och handlingar som ingår i beslutet) per epost
hans.elowsson@sweco.se
Ombud ägare till Stene 4:7 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) med
mottagningsbevis via epost anncharlotte@lyreskog.com
Boende på Stene 4:7 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) med
mottagningsbevis
Underrättelse om beslutet per enkel delgivning och situationsplan
Sakägare, "rågranne"
Stene 4:25, mottagningsbevis
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar
Hur man överklagar, se bilaga.
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Dnr 00301/2019
ALLM.2019.21

Förslag till taxa och timavgift Plan och bygg
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Förslaget till ny taxa för verksamhet enligt plan och bygglagen antas att
gälla från l januari 2020

2.

Timavgiften ska vara 1 050 kronor från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet
Samhällserviceförvaltningen föreslår att ny taxa och ny timavgift ska gälla
från l januari 2020.
Förslaget innebär att en ny taxa baserad på Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) taxekonstruktion antas. En välfungerande taxa är ett
viktigt hjälpmedel för att kunna få täckning för sina kostnader för den Planoch bygglagsverksamhet som kan finansieras via avgifter.
Detta kommer innebära en bättre täckning av kommunens kostnader för den
handläggning som utförs inom myndighetsområdet.
Samhällsservicenämnden föreslår en taxa med "fast prislista" som gör den
kund- och företagsvänlig samt är lättare att arbeta med internt.
Beräkningen av timavgiften har genomförts utifrån den beräkningsmall som
SKL tagit fram.
Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning av den kostnad
kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning som utförs
inom ett myndighetsområde. SKL har samma beräkningsmall för
kommunala taxor för miljöbalken och Plan- och bygglagen (SKL juni 2015).
Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och
tid.
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Kostnaden beräknas utifrån summorna av tre olika delar - lönekostnad,
gemensamma kostnader som till exempel telefonväxel, IT, arkiv, HR,
löneadministration, lokalhyror, kontorsmaterial, arbetsledning, transporter,
utbildningar med mera och myndighetsspecifika kostnader som nämndens
kostnad, mätutrustning, och licenser/programvaror.
Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt
ägnar åt handläggning.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 augusti 2019
Förslag taxa samhällsservicenämndens verksamhet - bygglovs-, plan-, kartoch mätverksamhet
Yrkanden
Bertil Skoog (L), Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.
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Dnr 00298/2019
ADM.2019.15

Förslag till timavgift för livsmedelskontroll och tillsyn
enligt miljöbalken
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken ska vara 1 050 kronor.

2.

Timavgiften ska vara 1 100 kronor för offentlig och 1 010 kronor för
extra offentlig livsmedelskontroll.

Sammanfattning av ärendet
Förslaget omfattar justeringar av timavgiften för både tillsyn enligt
miljöbalken och livsmedelskontroll och har tagits fram för att bättre täcka
kommunens kostnader för den handläggning som utförs inom myndighetsområdet. I både miljöbalken och livsmedelslagstiftningen finns regler som
säger att kommunen ska ta betalt av verksamhetsutövaren för att finansiera
tillsynsarbetet. Principen bakom detta kallas ”förorenaren betalar” (polluters
pay principal). Tanken bakom denna regel är, att det är den som påverkar
människors hälsa och/eller miljö ska betala myndighetens kostnad för
tillsynen.
Förslaget omfattar en justering av timavgiften till 1 050 kronor per timme för
tillsyn enligt miljöbalken och till 1 100 kronor per timme för offentlig
livsmedelskontroll och för den extra offentliga livsmedelskontrollen 1 010
kronor per timme.
Beräkningen av timavgiften har genomfört utifrån den beräkningsmall som
SKL tagit fram. Syftet med beräkningsmallen är att underlätta vid beräkning
av kostnaden kommunen har i genomsnitt per timme för den handläggning
som utförs inom ett myndighetsområde. SKL har samma beräkningsmall för
kommunala taxor för miljöbalken och Plan- och bygglagen (SKL juni 2015),
däremot används en annan beräkningsmodell från SKL (SKL april 2015) för
beräkning av timavgiften för offentlig och extra offentlig kontroll enligt
livsmedelslagstiftningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
23(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Beräkningsmodellen består i huvudsak av två huvudområden; kostnad och
tid.
Kostnaden beräknas utifrån summorna av tre olika delar – lönekostnad,
gemensamma kostnader t ex telefonväxel, IT, arkiv, Hr, löneadministration,
lokalhyror, kontorsmaterial, arbetsledning, transporter, utbildningar med
mera och myndighetsspecifika kostnader som nämndens kostnad,
mätutrustning, och licenser/programvaror.
Tiden utgörs av den tid i timmar per år som en handläggare i genomsnitt
ägnar åt handläggning.
Resultatet (timavgiftens storlek) speglar situationen i Ljusdals kommun och
skiljer sig därför från grannkommunernas avgifter eftersom deras förhållande
inte är identiska.
Timavgiften för tillsyn enligt miljöbalken är (enligt 2018-års taxa) i:
Ljusdal
830 kr/timme
Ovanåker
800 kr/timme
Norr Hälsinglands miljökontor
960 kr /timme
(Hudiksvall, Nordanstig)
Bollnäs
970 kr/timme
Söderhamn
1 017 kr/timme
Gävle
1 081 kr/timme
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning: 1 090 kr/timme
(Hofors, Ockelbo, Sandviken)
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 augusti 2019
Yrkanden
Bertil Skoog (L), Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.
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Dnr 00299/2019
HÄL.2016.233

Begäran om att befrias från handläggningsavgift
(enskilt avlopp)
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Begäran om befrielse från handläggningsavgift avslås.

Sammanfattning av ärendet
17 juni 2016 skickades en skrivelse från Miljöenheten till ägarna till
fastigheten Säljesta 28:1 där de uppmanades att åtgärda sin avloppsanläggning eftersom den enligt uppgift från slamtömningsregistret inte
uppfyllde lagens krav.
8 april 2019 inkom fastighetsägarna med ansökan om enskilt avlopp på
fastigheten Säljesta 28:1. Ansökan gällde en ny slamavskiljare samt en
efterföljande markbädd. 9 juli 2019 beslutades om tillstånd för enskilt avlopp
i enlighet med ansökan. I beslutet om tillstånd fanns följande angivet: En
avgift för handläggning av ansökan tas ut enligt den av kommunfullmäktige
beslutade taxan. För närvarande är avgiften 5 100 kronor.
12 juli 2019 inkom fastighetsägaren med en skrivelse gällande avgiften där
han anförde att han inte ansåg sig ha blivit underrättad om storleken på
avgiften då det på ansökningsblanketten inte nämns en faktisk summa. På
ansökningsblanketten för ansökan om enskilt avlopp står följande: För att
täcka kostnaderna för handläggning av ansökan tas en avgift ut enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Gällande taxa finns tillgänglig på
www.ljusdal.se och kan även fås skickad eller uppläst vid förfrågan.
Motivering till beslut
I Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område (KF § 231, 30 november 2015), framkommer att (2 § 1p) avgift ska
betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan om
tillstånd, dispens eller undantag. Vidare framkommer även (4 §) att beslut
om nedsättning eller efterskänkning av avgift ska fattas av nämnden. I 22 §
står det beskrivet att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
25(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

övriga omständigheter, får avgiften i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas
ned eller efterskänkas.
Enligt taxans bilaga 1 ska en avgift som motsvarar 6 timmar tas ut för
prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av
vattentoalett enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Den avgift som fakturerats är 5 100 kronor vilket motsvarar
6 timmar x 850 kronor i enlighet med taxebilagan.
I ansökningsprocessen för enskilt avlopp i det aktuella fallet har följande
arbetsmoment ingått:
 Ärendet diarieförs av assistent.
 Genomgång av inkomna handlingar av handläggare.
 Förberedande samt utskick av grannyttrande.
 Platsbesök av två miljöinspektörer med bedömning av
markförutsättningar och andra riskfaktorer.
 Bedömning av inkommen ansökan och huruvida den tekniska lösningen
uppfyller lagens krav samt inte innebär risk för miljö eller hälsa.
 Utskick av beslut och mottagningskvitto.
 Diarieföring av mottagningskvitto samt redovisning av utförd
avloppsanläggning.
 Bedömning om utförd avloppsanläggning uppfyller villkoren i beslutet
om tillstånd.
 Utskick av tjänsteskrivelse gällande redovisning av utförd
avloppsanläggning .
Samhällsserviceförvaltningen anser att det, utifrån ärendets omfattning
gentemot avgiftens storlek, inte finns skäl att efterskänka avgiften.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 augusti 2019
Begäran om att befrias från handläggningsavgift 12 juli 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Jäv
Oscar Löfgren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
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Beslutsexpediering
Klaganden
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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Dnr 00300/2019
AVF.2019.25

Begäran om att befrias från handläggningsavgift
(avfall)
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Begäran om befrielse från handläggningsavgift avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ägarna till fastigheten Kaven 4:5 inkom 29 januari 2019 med en ansökan om
total befrielse från hämtning av hushållsavfall på fastigheten Kaven 4:5.
Enligt Ljusdals kommuns föreskrifter om hantering av hushållsavfall, kan
total befrielse från hämtning av hushålls avfall endast medges om
hushållsavfall inte kan uppstå på fastigheten, det vill säga om den är
obebodd (ödehus). Eftersom både ägarna är permanentbebodde på
fastigheten avslogs ansökan 7 mars 2019.
I och med att beslutet om avslag skickades ut bifogades även fakturan för
handläggningsavgiften. Diskussion kring avgiften har sedan pågått genom
både e-post och samtal fram tills en av fastighetsägarna 29 maj 2019 inkom
med en begäran att avgiften för handläggning av ansökan om total befrielse
från hämtning av hushållsavfall ska tas bort.
Motivering till beslut
I Ljusdals kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område (KF 30 november 2015, § 231) framkommer att (2 § 1p) avgift ska
betalas för handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökan om
tillstånd, dispens eller undantag. Vidare framkommer även att beslut om
nedsättning eller efterskänkning av avgift ska fattas av nämnden. I 22 § står
det beskrivet att om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens
art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga
omständigheter, får avgiften i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller
efterskänkas.
Enligt taxans bilaga 1 ska en avgift som motsvarar två timmar tas ut för
prövning av ansökan om dispens avseende anmälan enligt kommunens
föreskrifter om avfallshantering. Den avgift som fakturerats är 1 700 kronor
(2x850).
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Samhällsservicenämnden anser att det, utifrån ärendets omfattning gentemot
avgiftens storlek, inte finns skäl att efterskänka avgiften.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningen 5 augusti 2019
Överklagan samt bilaga 29 maj 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Klaganden
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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Dnr 00297/2019
NAT.2016.13

Fiskevårdsplan Voxnan
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Förslag till kommungemensam fiskevårdsplan för Ljusnan och Voxnan
samt fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun
skickas på remiss till politiska partier, berörda fiskevårdsområden,
byalag/byaråd, naturskyddsföreningen, länsstyrelsen, skogsstyrelsen,
LRF:s kommungrupp, Kopparforsens skogar AB, Stora Enso skog,
Sveaskog, Mellanskog och andra berörda parter. Remissperioden är 20
augusti till den 1 oktober.

2.

Efter att remissvaren sammanställts och eventuella justeringar av
materialet gjorts, presenteras de för samhällsservicenämnden som sedan
överlämnar förslaget vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 februari 2016 att en fiskevårdsplan skulle tas
fram även för Voxnans avrinningsområde. Detta skulle ske i samarbete med
Bollnäs- och Ovanåkers kommuner för att ta ett samlat grepp om älven och
dess tillrinnande vattendrag. Det finns sedan tidigare en fiskevårdsplan
framtagen för Ljusnans tillrinningsområde i Ljusdals kommun.
Arbetet med fiskevårdsplanen har under projekttiden expanderat och
omfattar nu både Ljusnan och Voxnan i de berörda Hälsingekommunerna
där även Söderhamn ingår. Projektet har drivits med stöd från Länsstyrelsen
Gävleborg samt även med bidrag från Leader (EU).
Resultatet är att varje deltagande kommun arbetat fram fiskevårdsplaner
inom sin kommun samt att vi även tagit fram ett gemensamt måldokument,
en övergripande fiskevårdsplan, för utvecklingen av fiskevården inom
kommunerna.
De medverkande kommunerna har nu ansvar för att deras respektive
fiskevårdsplaner beslutas inom sin kommun och att de även tar ställning till
den gemensamma planen. Innan detta beslut fattas bör fiskevårdsplanen
skickas på remiss till de som berörs av föreslagna syften, mål och de åtgärder
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som beskrivs i planen. Remisstiden är satt fram till 1 oktober 2019. De
berörda fiskevårdsområdena har fått planerna utskickade tidigare (5 juli
2019) då de bedöms behöva mer tid för att sätta sig in i detaljerna i
förslagen.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 augusti 2019
Fiskevårdsplan Voxnan 2019 (inledning)
Ljusnan och Voxnans vatten- och fiskevårdsplan
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
31(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 113

Datum

2019-08-14

Dnr 00276/2019

Yttrande över remiss gällande måltidsverksamheten i
Ljusdals kommun
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta kostchefens förslag på ny
organisation avseende kommunens samlade kostverksamhet.

Sammanfattning av ärendet
Kostchefen har efter genomförd fördjupande utredning föreslagit en ny
sammanhållen organisation för kostverksamheten inom Ljusdals kommun.
Samhällsserviceförvaltningen anser, i likhet med kostchefen, att detta kan
skapa en effektiv organisation med ökad kvalitet och helhetskontroll, som i
sin tur också leder till en bättre kostnadskontroll i verksamheten.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 augusti 2019
Omsorgsförvaltningens skrivelse 26 juni 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
32(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 114

Datum

2019-08-14

Dnr 00234/2019

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande
medborgarförslag om kommunalt medbestämmande
vid nyetablering av gruvverksamhet
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget bifalles.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande
ett medborgarförslag om kommunalt medbestämmande vid nyetablering av
gruvverksamhet. Förslagsställaren vill att kommunen ska uppvakta regering
och riksdag, i syfte att följande komplettering ska införas i Miljöbalken
kapitel 16 §4:
”§ 4a, Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm,
mineraler eller kol får endast ges om den kommun där driften eller anläggningen avses att uppföras och bedrivas har tillstyrkt detta. Detsamma gäller
för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol
inklusive rostning och sintring. Även provbrytning av malm, mineral eller
kol kräver kommunal tillstyrkan.”
Förslagsställaren anser inte att det längre är rimligt att Bergsstaten ensam ska
handlägga frågor om undersökningskoncession. Kommunen är den myndighet
som har bäst översikt över vad som sker inom den egna kommunen, vilka olika
intressen som finns och hur man bäst balanserar dem för allas och kommunens
bästa.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller
medborgarförslaget.
Beslutsunderlag
Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 25 juni 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 25 mars 2019, § 33
Medborgarförslag 15 april 2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
33(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Yrkanden
Sune Frost (MP), Oscar Löfgren (V): bifall till samhällserviceförvaltningens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
34(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 115

Datum

2019-08-14

Dnr 00268/2019

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande
medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i
Backa, Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande
ett medborgarförslag med önskemål om ny lekplats i Backa i Ljusdal.
Förslagsställaren efterfrågar en ny allmän lekplats mellan fastigheterna
Stenhamre 31:4-7 och Stenhamre 26:2.
På grund av den mycket begränsade parkbudget som finns inom förvaltningen gjordes för 9 år sedan en översyn av kommunens lekplatsinnehav.
Lekplatserna var i många fall mycket slitna, eftersom medel saknats till
upprustning. Skötseln av dem var också eftersatt eftersom personalen inte
hann med driften.
Beslut togs då att genomföra en upprustning av ett antal, strategiskt
placerade lekplatser och att riva återstående. Sedan dess har enheten
Gata/Park arbetat målmedvetet med detta, inom ordinarie investeringsram.
Idag finns endast två lekplatser som inte genomgått en upprustning och
lekplatserna sköts på ett tillfredsställande sätt så att barnens säkerhet inte
riskeras.
Samhällsserviceförvaltningen anser att det i dagsläget inte finns investeringsmedel eller utrymme inom driftpersonalstyrkan att anlägga och sköta
ytterligare en lekplats. Därför föreslår förvaltningen ett avslag på
medborgarförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
35(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 maj 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 29 april 2019, § 82
Medborgarförslag 15 april 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
36(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 116

Datum

2019-08-14

Dnr 00280/2019

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande
medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla
lånecyklar i de större orterna
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att kommunstyrelsen bifaller
medborgarförslaget.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämnden har fått en remiss från kommunstyrelsen gällande
ett medborgarförslag om att kommunen ska tillhandahålla lånecyklar i de
större orterna, Ljusdal, Järvsö och Färila.
Samhällsserviceförvaltningen är positiv till förslaget och har redan påbörjat
test av detta de senast två åren.
Redan sommaren 2018 fanns lånecyklar i Ljusdal och Järvsö. Då stod
cyklarna i Ljusdal fritt till förfogande vilket inte fungerade, då cyklarna inte
återlämnades. Inför sommaren 2019 inleddes ett samarbete med Stadshotellet i Ljusdal som nu lämnar ut nycklar till de låsta cyklarna mot
kontaktuppgifter av den som lånar. Tyvärr har det även denna sommar visat
sig vara svårt att återfå cyklarna, trots försök att få kontakt med dem som
lånat.
I Järvsö var det under 2018 Turistbyrån som skötte utlåningen av cyklar
vilket fungerade bra. På orten fanns dock en privat aktör som hyr ut cyklar
och som ansåg att lånecyklarna konkurrerade med verksamheten. Därför
beslöt kommunen att inte erbjuda lånecyklar i Järvsö under 2019, utan att
istället hänvisa till näringslivets utbud.
I Färila har kommunen inte erbjudit lånecyklar ännu, men det bör absolut
vara möjligt även där.
De cyklar som erbjudits har dels varit skrotade cyklar som samlats in på
Åkerslunds återvinningscentral och dels cyklar som ägts av kommunen och
förvaltats av Unik. Cyklarna har målats i samband med workshops som
anordnats av kommunen och Norra Stations konstgalleri.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
37(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2019-08-14

Arbetsmarknadsenheten har 2019 påtagit sig uppgiften att hålla cyklarna i
körbart skick.
Funderingar inför framtiden


Ska lånecyklarna finnas även i framtiden bör eventuellt en deposition
begäras.



Det är viktigt att cyklarna besiktas varje vecka.



En plats för utlämning av nycklar måste hittas i Färila.



I Järvsö måste det klargöras om kommunen ska erbjuda cyklar, eller
hänvisa till den privata marknaden.

Samhällsserviceförvaltningens vill få i uppdrag att genomföra förslaget
under sommaren 2020.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 juli 2019
Kommunfullmäktiges protokoll 10 juli 2019, § 93
Medborgarförslag 7 juni 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
38(40)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 117

Datum

2019-08-14

Dnr 00064/2019

Fördelning av driftsbidrag samlingslokaler 2019 - för
kännedom
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsenheten presenterar fördelningen av driftsbidrag till samlingslokaler
2019.
Totalt finns 500 000 kronor att fördela och dessa pengar har i år fördelats till
25 samlingslokaler.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 augusti 2019
Fördelning driftbidrag till samlingslokaler 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2019-08-14

§ 118

Dnr 00127/2019

Delegationsbeslut 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
Bygg:
Miljö:
SSN:
SSN (gata-park)

§ 344-494
§ 518-719
3-18
27-116

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens förslag 6 augusti 2019
Delegeringsbeslut
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
40(40)

