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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 10 november 2020 klockan 08:30-10:15 

Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Annelie Wallberg (S), ersättare för Sune Frost (MP) 
Bertil Skoog (L) 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 
Mårten Züchner (V), ersättare för Oscar Löfgren (V), § 154 
Oscar Löfgren (V), § 155 
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 
 

Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Fredrik Wallby, planingenjör 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Pernilla Färlin 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-11-10 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 154-155 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 
   

 Iréne Jonsson   

 Justerare 
   

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

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2020-11-10 

Datum för anslags uppsättande 2020-11-10 

Datum för anslags nedtagande 2020-12-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 154 Dnr 00011/2019 

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra delen" - 
antagande ........................................................................................................... 4 

§ 155 Dnr 00009/2019 
Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera - antagande ..................... 6 
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§ 154 Dnr 00011/2019  

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "Västra 
delen" - antagande 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. med flera ”Västra delen” antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs 
11:4 med flera ”Västra delen” efter beslut av kommunstyrelsens 
samhällsutvecklingsutskott. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning. 
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.  
 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av 
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med 
flera ”Västra delen”. 
 
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av 
Östernäsområdet, vilka omfattar det markområde som ligger mellan 
Östernäsparken och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och 
Sjulhamregatan i öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från översikts-
planen eller den fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 oktober 2020 
Antagandehandlingar 28 oktober 2020   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt      
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§ 155 Dnr 00009/2019  

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera - 
antagande 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Östernäs 11:4. m.fl. ”Östra delen” antas.     

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för del av Östernäs 
11:4 med flera ”Östra delen” efter beslut av kommunstyrelsens samhälls-
utvecklingsutskott. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd och granskning. 
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.  
 
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en fortsatt utbredning av 
Ljusdals centrumkärna med blandad bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med 
flera ”Östra delen”. 
 
Detaljplaneförslaget är ett av två planförslag, för utveckling av Östernäs-
området, vilka omfattar det markområde som ligger mellan Östernäsparken 
och resecentrum samt mellan Magasingsgatan i väster och Sjulhamregatan i 
öster. Detaljplaneförslaget avviker inte från översiktsplanen eller den 
fördjupande översiktsplanen för Ljusdals tätort.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 oktober 2020 
Antagandehandlingar 28 oktober 2020 

Propositionsordning 

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



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
7(7) 

Datum 
2020-11-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen  
Akt         
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