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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2022-05-10 

Datum för anslags uppsättande 2022-05-13 

Datum för anslags nedtagande 
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Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
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§ 83 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsgårdarna 
• All verksamhet igång, men på grund av årstiden varierar besöksantalet. 
• Skolavslutningsaktiviteter planeras samt läger och andra sommar-

aktiviteter.   
• Esbjörn Johansson har haft nätverksträffar med studieförbunden om 

verksamhet riktad mot barn och unga. 
• Temakväll motorburen ungdom "På egen risk" ska genomföras efter 

sommaren. 
 
Kultur 
• Vårkonsert Slottescenen 11 maj - vernissage klockan 18:30 och konsert 

klockan 19:00. Många avslutningar på kurser och fokus på sommarlovet. 
• Kulturskolan kommer att vara på barnens dag 22 maj. 
• Nya spännande projekt förbereds; bland annat stråkutvecklingsprojekt i 

samarbete med Bilda. Nybörjargrupper i fiol och gitarr på flera orter i 
kommunen. 

• Elin Sundgren har deltagit i Svenska biografmässan som genomfördes 
digitalt. 

• Kulturplan på gång och även en konstpolicy. 
• Kallmyr godtemplarhus blir byggnadsminne. 
 
Bibliotek 
• Bibliotekets ungdomsverksamhet har fått pris från Bonnier. Priset var 

ungdomsböcker som man har delat ut på bokcafé. 
• Verksamheten har tagit fart - främst för yngre deltagare. 
• Hälsingeutställning i Biblioteket i sommar. 
• Torsdagar hålls digital första hjälpen för äldre. 
• Ont om bibliotekarier - långtidssjukskrivning och en föräldraledighet. 
• Onsdag 11 maj författarbesök kl 18:00 - Madeleine Bäck. 
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Fritid 
• Los Furuberget jobbar med en ansökan till Arvsfonden om att utveckla 

Furuberget. Kommunen har hjälpt till med pistmaskin och garage. 
• Kommunala badplatser ska besiktigas och en standard ska sättas. 
• Vandringsleder: vandringsbilagan har kommit ut. Det saknas en del och 

den kommer att uppdateras till nästa år. 
• Utegym nr 8 ska byggas före sommaren i Hamra. Nästa blir i Färila. 
• Tillgängligheten ses över när det gäller vandring och cykling. 
• Skyltning ses över. 

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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§ 84 Dnr 00050/2022  

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026, med undertiteln En 
engagerad biblioteksverksamhet för hållbar utveckling har tagits fram genom 
en bred dialogprocess, dock anpassad efter pandemins villkor.  
 
Dialogmöten har hållits för att samla kunskap om de olika bibliotekstyperna 
och deras aktuella utmaningar. Den regionala biblioteksplanen fungerar som 
styrdokument för Biblioteksutveckling Gävleborg (tidigare länsbiblioteket), 
sjukhusbiblioteken samt folkhögskolebiblioteken i Bollnäs, Forsa och 
Västerberg.  
 
Ljusdals kommun har ombetts att yttra sig angående Regional biblioteksplan 
Gävleborg 2023-2026.  
 
Yttrande 
Sidan 6, om den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag: 
Nuvarande skrivning: ”…med stöd till både formellt och informellt lärande 
såväl som förstörelse (sic!)” 
Förslag: ”…med stöd till såväl formellt och informellt lärande som 
förströelse” 
 
Sidan. 8, Fokusområden 2023-2026: 
Ljusdals kommun ställer sig positiva till de fem identifierade 
fokusområdena, och också till att bibliotek genomgående beskrivs i termer 
av arena och aktör. Vidare är det positivt att biblioteksplanen redan här 
knyter an till Agenda 2030 och de globala målen.  
 
Under punkten samverkan föreslår Ljusdals kommun att ordet ”naturligt” 
stryks i formuleringen ”Biblioteksutveckling samverkar naturligt med…” 
 
Sidan 9, Bibliotek som arena och aktör för stärkt demokrati: 
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Nuvarande skrivning: De digitala plattformarnas betydelse har medfört 
möjligheter för fler att delta, men också bidragit till ökad spridning av 
desinformation och politisk propaganda.  
Förslag: Komplettera/utveckla med myntets andra sida; att de digitala 
plattformarna också stänger många ute.  
 
Nuvarande skrivning: ”…och med utmaningar i form av bildningsnivå, 
ekonomi och hälsa.” 
Förslag: Använd hellre ordet ”utbildning” i det här sammanhanget. Skriv ut 
det som faktiskt avses; bildningsnivå, ekonomi och hälsa är i sig inga 
utmaningar. Utmaningarna består väl snarare i låg utbildningsnivå, ökade 
ohälsotal, ekonomisk ojämlikhet.  
 
Sidan 11 Bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället: 
Nuvarande skrivning: ”Biblioteken är en möjlighet och ibland en livlina 
för…” 
Förslag: ”Biblioteken är en möjlighet och ofta en livlina…”  
 
Nuvarande skrivning: Digitaliseringens effekter är märkbara på biblioteken 
som behöver personal med nya kompetenser för att möta samhälls-
förändringen.  
 
Kommentar: Digitaliseringens konsekvenser för användare i digitalt 
utanförskap är påtagliga, och det övergripande ansvaret för att hantera de 
konsekvenserna måste tas på högsta nivå i både kommuner och regioner. Att 
effekterna blir så påtagliga på just bibliotek handlar om att biblioteket är 
tillgängligt och öppet för alla – detta i en tid när de flesta andra offentliga 
aktörerna helt eller nästan helt hänvisar sina användare till digitala kanaler. 
Digitaliseringen är ingen naturkraft i sig; regioner och kommuner gör egna 
bedömningar och fattar egna beslut om hur tjänster kan distribueras digitalt – 
och konsekvenserna av detta behöver hanteras i samverkan.  
 
Sidan 12 Biblioteksutveckling Gävleborgs prioriteringar, tredje punkten: 
Nuvarande skrivning: ”…är ett stöd i folkbibliotekens pedagogiska uppdrag 
att öka allmänhetens delaktighet samt främja samverkan mellan biblioteken 
och andra aktörer.” 
Förslag: Dela upp detta i två punkter: 
* är ett stöd i folkbibliotekens pedagogiska arbete med att öka allmänhetens 
digitala delaktighet. 
* främjar och faciliterar samverkan mellan biblioteken och andra aktörer i 
uppdraget att minska det digitala utanförskapet. 
Samverkan för att minska det digitala utanförskapet måste vara en prioriterad 
fråga för både regioner och kommuner.    
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  
Regional biblioteksplan 25 mars 2022 
Protokoll Kultur- och kompetensnämnden 25 mars 2022 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB) och Kristoffer Hansson (-): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  

Beslutsexpediering 
Region Gävleborg 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 85 Dnr 00049/2022  

Regional kulturplan 2023-2026 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Kulturchefen får i uppdrag att skicka in remissvar i enlighet med dagens 

redovisning. 

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har skickat remiss gällande regional kulturplan Gävleborg 
2023-2026. 
 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om planen samt sina synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Regional kulturplan 25 mars 2022 
Protokoll Kultur- och kompetensnämnden 25 mars 2022 

Yrkanden 

Irene Jonsson: Kulturchefen får i uppdrag att skicka in remissvar i enlighet 
med dagens redovisning. 
 
Kristoffer Hansson (-): bifall till Iréne Jonssons yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Region Gävleborg 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 86 Dnr 00041/2022  

Ljusdals kommuns kulturstipendium 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Två stipendiater och en diplommottagare utses. 
 
2. Kulturenheten får i uppdrag att informera stipendiaterna och ställa 

iordning 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 samman-
slutningar 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. 
 
10 nomineringar har inkommit vid ansökningstidens slut.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  
Nomineringar 1-10 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kulturenheten 
Akt      
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§ 87 Dnr 00009/2021  

Utbildning i HBTQI och antidiskriminering 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 
utveckling informerar om HBTQI och antidiskriminering. 
 
Niklas Larsson-Tiensuu har under sin tid i Ljusdal arbetat med en 
kartläggning av hur medvetandet och kunskapen är om HBTQI-frågor. Han 
presenterar kartläggningen samt en lista med förslag på åtgärder. 

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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§ 88 Dnr 00010/2022  

Månadsuppföljning per april samt helårsprognos för 
2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Godkänna månadsuppföljning per april 2022 samt helårsprognos för 

2022.     

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per april 2022 visar på ett överskott på 2 584 000 
kronor och helårsprognosen för 2022 visar på ett överskott på 880 000 
kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 1 944 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 maj 2022 
Månadsuppföljning april, 6 maj 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 89 Dnr 00004/2019  

Antagande av detaljplan för fastigheten Öje 11:32 
"Röda längan" 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Öje 11:32 med flera ”Röda längan” antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Öje 11:32 med 
flera ”Röda längan” efter beslut i samhällsservicenämnden. 
 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder och centrum. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd under 2020 och granskning under 
2021. Inkomna synpunkter, kommunens ställningstagande till dessa samt 
vilka synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade 
i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.  
 
Mellan samråd och granskning har en kulturhistorisk och arkeologisk 
förstudie tagits fram för bedömning av sannolikhet för påträffande av 
fornminnen inom planområdet. Mellan granskning och antagande har en 
kompletterande bullerutredning tagits fram för att säkerställa att gällande 
riktvärden för buller kan uppfyllas. Vissa delar av planförslaget har 
undantagits i antagandehandlingarna då de inte kan uppfylla rådande krav 
avseende bland annat buller och skyddsavstånd från farligt gods. 
Planförslaget har reviderats för att säkerställa att risken från farliga 
godstransporter längs riksväg 83 och norra stambanan är godtagbar.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 april 2022 
Antagandehandlingar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Samhällsservicenämnden  
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Sida 
16(41) 

Datum 
2022-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 90 Dnr 00287/2019  

Antagande av detaljplan Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 
4:2 "Mines camping" 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2  ”Mines camping” antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 
samhällsservicenämnden 16 juni 2020, § 103. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (januari/februari 
2021) och granskning (oktober/november 2021). Inkomna synpunkter, 
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanen syftar till att utveckla och underhålla Mines som en allmän 
badplats samt att legalisera området som camping inom ramarna för 
riksintresseområdet för friluftsliv. Syftet är också att pröva markens 
lämplighet för en framtida utökning av campingområdet samt att möjliggöra 
för nya faciliteter. 
 
Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 
Antagandehandlingar 

Propositionsordning 

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

 

§ 91 Dnr 00008/2022  

Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:46 i Järvsö - 
planbesked 

Samhällsservicenämnden  beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 

för planläggning av del av fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap. 8 § Plan- 

och bygglagen.      

Sammanfattning av ärendet 

En begäran om planbesked inkom den 11 januari 2022 med avsikt att 
detaljplanelägga del av fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 för bostadsändamål. 
Ansökan avser fem tomter väster om riksväg 83 - Turistvägen, övriga 
områden av fastigheten är markerade i ansökan, men det har inte specifi-
cerats hur området ska vara utformat. Ansökan avser byggnad om 1,5-plan, 
husstorlek på max 150 kvadratmeter samt föreslagen tomtstorlek om cirka 
900 kvadratmeter. Fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 ligger inom centrala 
Järvsö. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov.  
 
Enligt 2 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) får mark bara tas i 
anspråk för att bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. Inom ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts 
utifrån allmänna intressen enligt Plan- och bygglagens andra kapitel samt 
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig väster om riksväg 83 - Turistvägen, utifrån allmänna intressen. 
Delar av ansökan, markerat med blått kartan, det vill säga öster om riksväg 
83 -Turistvägen samt väster om Rödmyravägen bedöms inte vara lämplig för 
ändamålet utifrån allmänna intressen och föreslås därmed att undantas från 
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Sida 
18(41) 

Datum 
2022-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

det positiva planbeskedet. Gården Skomakars föreslås även den undantas 
från det positiva planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatören. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
prövas under framtida planprocess. 
 
Exempel på utredningar som kan komma att bli aktuella är dagvatten-
utredning, bullerutredning, geoteknisk utredning och riskutredning kopplad 
till färdväg för farligt gods för området. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas under första kvartalet 2024 och antas 
under tredje kvartalet 2025.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och bilaga 13 april 2022 
Ansökan om planbesked 11 januari 2022 

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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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 92 Dnr 00071/2022  
FÖRBESKED.2022.8 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på XXXXXXXXXXXXX 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 12 103 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.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
22(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 93 Dnr 00072/2022  
FÖRBESKED.2022.7 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på XXXXXXXXXXXX  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 12 103 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.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
25(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 94 Dnr 00073/2022  
FÖRBESKED.2022.6 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på XXXXXXXXXXXXX  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 12 103 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 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.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
28(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 95 Dnr 00070/2022 
BAB.2022.5 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ombyggnad av kök. 

Bedömning av ärendet 
Det framgår av 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidrag bara 
lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 
för sökanden. 

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 2 §  
2 § Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg 
av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av en åtgärd är 
uppenbart. 

Nämnden gör bedömningen att alla funktioner finns i köket och i dagsläget 
fungerar för sökanden. Handläggare vid Ljusdals kommun har gjort 
gemensamt platsbesök med arbetsterapeut vid två tillfällen. Arbetsterapeuten 
kan i dagsläget inte skriva ett intyg som styrker att åtgärden är nödvändig 
med hänsyn till funktionsnedsättningen då sökanden klarar av att sköta 
sysslorna i köket och behovet således inte finns.  

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V) och Bertil Skoog (L): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
30(41) 

Datum 
2022-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 96 Dnr 00076/2022  
 BAB.2022.48 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  

Sammanfattning av ärendet 

Sökanden beviljades 19 december 2014 bostadsanpassningsbidrag för 
anpassning av kök. 
 
Enligt sökanden har det varit dålig effekt på köksfläkten sedan den 
installerades. Det är svårt att få fart på utsugsluften då evakueringskanalen 
anses vara för lång. Sökanden har 1 februari 2022 tagit dit en besiktnings-
man från Länsförsäkringar som gjort bedömningen att sökanden får 
undersöka möjligheten att dra om kanalen ut genom ytterväggen och upp 
genom altantaket, besiktningsmannen gör bedömningen att åtgärden inte är 
ersättningsbar på villaförsäkringen. 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Sigurd Mattsson (C) och Pernilla Färlin (M): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 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 april 2022.  
 
I år har antalet ärenden hittills varit 48 stycken att jämföra med 47 ärenden 
2020 och 35 ärenden 2021. 
 
Kostnaden har till och med februari uppgått till 1 593 581 kronor att jämföra 
med 2 943 654 kronor 2020 och 2 709 511 kronor 2021. 

Beslutsunderlag 

Presentation bostadsanpassning 2 maj 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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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
32(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 98 Dnr 00062/2022 
MFV.2021.227 

Föreläggande/förbud med vite om mottagande av bilar 
och uppstädning av fastigheten XXXXXXXXXXXX

Samhällsservicenämnden beslutar 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
36(41) 

Datum 
2022-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 99 Dnr 00058/2022 

Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän 
mark 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark antas.

2. Ersättningsnivåer fastställs enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett 
normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker till 
förskrifter och liknande som inte finns idag. 

Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten på kommunal mark 
får ske är oerhört viktigt för att på både kort och lång sikt minimera de 
skador och kostnader som varje enskilt ingrepp medför i de allmänna 
anläggningarna. 

Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild 
anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring 
hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 

Ersättningsnivåerna är satta utifrån 2022 års prisnivå. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 100 Dnr 00006/2021  

Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag påtalar problem vid genomfarten längs Turistvägen i 
Järvsö och behov av en planfri korsning vid Norra Stambanan. 
 
Samhällsservicenämnden har fått medborgarförslaget på remiss från 
kommunstyrelsen. 
 
Gata- och parkchef skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har 
återkommande dialogmöten med Trafikverket där olika behov och objekt 
behandlas. Sedan ett antal år har de problem som finns i Järvsö relaterade till 
plankorsningar vid Norra Stambanan och genomfarten via Turistvägen varit 
återkommande frågor. Detta har även framförts av kommunen vid regionens 
framtagande av regional infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder. 
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Därmed föreslår samhällsservicenämnden att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 202, § 120 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-05-10
(Signerat, SHA-256 134A1CD703162A45FDA7B795AF24209FF6E397FFCF59F653F9497D560A4DF91C)

Sida 38 av 42



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
39(41) 

Datum 
2022-05-10 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 101 Dnr 00068/2022  

Yttrande (ordförandebeslut) till kommunstyrelsen för 
kännedom till nämnden gällande förfrågan från 
Järvsöguiderna AB om att få nyttja kommunens mark 
vid Kyrkbybadet i Järvsö, Öje 7:29 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämndens ordförande har fattat ett brådskande beslut 
gällande yttrande om arrendeavtal vid Kyrkbybadet. 
 
Yttrandet är lämnat till kommunstyrelsen och nämnden har nu att godkänna 
yttrandet i efterhand.       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 maj 2022 
Yttrande till kommunstyrelsen 19 april 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 102 Dnr 00069/2022  

Rapport från Barnombudsmannen - Barnkonventionen i 
barns vardag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Barnombudsmannen har skickat sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det 
nån skillnad eller säger vi det här helt i onödan? Rapporten finns med på 
nämnden idag för kännedom. 
 
Ordförande Iréne Jonsson och förvaltningschef Lasse Norin redogör för den 
presentation de gjorde på kommunstyrelsen om hur Barnkonventionen 
beaktas i arbetet på samhällsserviceförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Rapport från Barnombudsmannen 20 april 2022 
Presentation 10 februari 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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§ 103 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 31-43 
Bygg: § 236-312 
Miljö: § 202, 226, 232-287          

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 maj 2022 
Delegationslistor 3 maj 2022 

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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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen 10 maj 2022 klockan 08:30-12:25 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande  
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande  
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande  
Bertil Skoog (L), § 83-98  
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L), § 99-103 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (-)  
Oscar Löfgren (V)  
Jonny Mill (LB)  
 


 Ej tjänstgörande ersättare  
Annelie Wallberg (S), § 83-94 och § 98 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna, § 83 
Elin Sundberg, kulturchef, § 83 och § 85 
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 83-84 
Torleif Bakke, fritidschef  
Catharina Ingvarsson, intendent på kulturenheten, § 86 
Niklas Larsson-Tiensuu, praktikant på enheten för strategisk och hållbar 
utveckling, § 87  
Kerstin Andersson, controller, § 88 
Fredrik Wallby, planingenjör, § 89 
Kerstin Johansson, planingenjör, § 90 
Linda Svedman, planingenjör, § 91 
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 92 
Marita Svedman, bygglovshandläggare, § 93-94 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 95-97 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 95-97 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 98 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Oscar Löfgren 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-05-12 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 83-103 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2022-05-10 


Datum för anslags uppsättande 2022-05-13 


Datum för anslags nedtagande 


 
2022-06-03 
 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 83 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsgårdarna 
• All verksamhet igång, men på grund av årstiden varierar besöksantalet. 
• Skolavslutningsaktiviteter planeras samt läger och andra sommar-


aktiviteter.   
• Esbjörn Johansson har haft nätverksträffar med studieförbunden om 


verksamhet riktad mot barn och unga. 
• Temakväll motorburen ungdom "På egen risk" ska genomföras efter 


sommaren. 
 
Kultur 
• Vårkonsert Slottescenen 11 maj - vernissage klockan 18:30 och konsert 


klockan 19:00. Många avslutningar på kurser och fokus på sommarlovet. 
• Kulturskolan kommer att vara på barnens dag 22 maj. 
• Nya spännande projekt förbereds; bland annat stråkutvecklingsprojekt i 


samarbete med Bilda. Nybörjargrupper i fiol och gitarr på flera orter i 
kommunen. 


• Elin Sundgren har deltagit i Svenska biografmässan som genomfördes 
digitalt. 


• Kulturplan på gång och även en konstpolicy. 
• Kallmyr godtemplarhus blir byggnadsminne. 
 
Bibliotek 
• Bibliotekets ungdomsverksamhet har fått pris från Bonnier. Priset var 


ungdomsböcker som man har delat ut på bokcafé. 
• Verksamheten har tagit fart - främst för yngre deltagare. 
• Hälsingeutställning i Biblioteket i sommar. 
• Torsdagar hålls digital första hjälpen för äldre. 
• Ont om bibliotekarier - långtidssjukskrivning och en föräldraledighet. 
• Onsdag 11 maj författarbesök kl 18:00 - Madeleine Bäck. 
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Fritid 
• Los Furuberget jobbar med en ansökan till Arvsfonden om att utveckla 


Furuberget. Kommunen har hjälpt till med pistmaskin och garage. 
• Kommunala badplatser ska besiktigas och en standard ska sättas. 
• Vandringsleder: vandringsbilagan har kommit ut. Det saknas en del och 


den kommer att uppdateras till nästa år. 
• Utegym nr 8 ska byggas före sommaren i Hamra. Nästa blir i Färila. 
• Tillgängligheten ses över när det gäller vandring och cykling. 
• Skyltning ses över. 


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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§ 84 Dnr 00050/2022  


Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.   


Sammanfattning av ärendet 


Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026, med undertiteln En 
engagerad biblioteksverksamhet för hållbar utveckling har tagits fram genom 
en bred dialogprocess, dock anpassad efter pandemins villkor.  
 
Dialogmöten har hållits för att samla kunskap om de olika bibliotekstyperna 
och deras aktuella utmaningar. Den regionala biblioteksplanen fungerar som 
styrdokument för Biblioteksutveckling Gävleborg (tidigare länsbiblioteket), 
sjukhusbiblioteken samt folkhögskolebiblioteken i Bollnäs, Forsa och 
Västerberg.  
 
Ljusdals kommun har ombetts att yttra sig angående Regional biblioteksplan 
Gävleborg 2023-2026.  
 
Yttrande 
Sidan 6, om den regionala biblioteksverksamhetens uppdrag: 
Nuvarande skrivning: ”…med stöd till både formellt och informellt lärande 
såväl som förstörelse (sic!)” 
Förslag: ”…med stöd till såväl formellt och informellt lärande som 
förströelse” 
 
Sidan. 8, Fokusområden 2023-2026: 
Ljusdals kommun ställer sig positiva till de fem identifierade 
fokusområdena, och också till att bibliotek genomgående beskrivs i termer 
av arena och aktör. Vidare är det positivt att biblioteksplanen redan här 
knyter an till Agenda 2030 och de globala målen.  
 
Under punkten samverkan föreslår Ljusdals kommun att ordet ”naturligt” 
stryks i formuleringen ”Biblioteksutveckling samverkar naturligt med…” 
 
Sidan 9, Bibliotek som arena och aktör för stärkt demokrati: 
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Nuvarande skrivning: De digitala plattformarnas betydelse har medfört 
möjligheter för fler att delta, men också bidragit till ökad spridning av 
desinformation och politisk propaganda.  
Förslag: Komplettera/utveckla med myntets andra sida; att de digitala 
plattformarna också stänger många ute.  
 
Nuvarande skrivning: ”…och med utmaningar i form av bildningsnivå, 
ekonomi och hälsa.” 
Förslag: Använd hellre ordet ”utbildning” i det här sammanhanget. Skriv ut 
det som faktiskt avses; bildningsnivå, ekonomi och hälsa är i sig inga 
utmaningar. Utmaningarna består väl snarare i låg utbildningsnivå, ökade 
ohälsotal, ekonomisk ojämlikhet.  
 
Sidan 11 Bibliotek som arena och aktör i det digitaliserade samhället: 
Nuvarande skrivning: ”Biblioteken är en möjlighet och ibland en livlina 
för…” 
Förslag: ”Biblioteken är en möjlighet och ofta en livlina…”  
 
Nuvarande skrivning: Digitaliseringens effekter är märkbara på biblioteken 
som behöver personal med nya kompetenser för att möta samhälls-
förändringen.  
 
Kommentar: Digitaliseringens konsekvenser för användare i digitalt 
utanförskap är påtagliga, och det övergripande ansvaret för att hantera de 
konsekvenserna måste tas på högsta nivå i både kommuner och regioner. Att 
effekterna blir så påtagliga på just bibliotek handlar om att biblioteket är 
tillgängligt och öppet för alla – detta i en tid när de flesta andra offentliga 
aktörerna helt eller nästan helt hänvisar sina användare till digitala kanaler. 
Digitaliseringen är ingen naturkraft i sig; regioner och kommuner gör egna 
bedömningar och fattar egna beslut om hur tjänster kan distribueras digitalt – 
och konsekvenserna av detta behöver hanteras i samverkan.  
 
Sidan 12 Biblioteksutveckling Gävleborgs prioriteringar, tredje punkten: 
Nuvarande skrivning: ”…är ett stöd i folkbibliotekens pedagogiska uppdrag 
att öka allmänhetens delaktighet samt främja samverkan mellan biblioteken 
och andra aktörer.” 
Förslag: Dela upp detta i två punkter: 
* är ett stöd i folkbibliotekens pedagogiska arbete med att öka allmänhetens 
digitala delaktighet. 
* främjar och faciliterar samverkan mellan biblioteken och andra aktörer i 
uppdraget att minska det digitala utanförskapet. 
Samverkan för att minska det digitala utanförskapet måste vara en prioriterad 
fråga för både regioner och kommuner.    
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  
Regional biblioteksplan 25 mars 2022 
Protokoll Kultur- och kompetensnämnden 25 mars 2022 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB) och Kristoffer Hansson (-): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Region Gävleborg 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 85 Dnr 00049/2022  


Regional kulturplan 2023-2026 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Kulturchefen får i uppdrag att skicka in remissvar i enlighet med dagens 


redovisning. 


Sammanfattning av ärendet 


Region Gävleborg har skickat remiss gällande regional kulturplan Gävleborg 
2023-2026. 
 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om planen samt sina synpunkter.  


Beslutsunderlag 


Regional kulturplan 25 mars 2022 
Protokoll Kultur- och kompetensnämnden 25 mars 2022 


Yrkanden 


Irene Jonsson: Kulturchefen får i uppdrag att skicka in remissvar i enlighet 
med dagens redovisning. 
 
Kristoffer Hansson (-): bifall till Iréne Jonssons yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Region Gävleborg 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 86 Dnr 00041/2022  


Ljusdals kommuns kulturstipendium 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Två stipendiater och en diplommottagare utses. 
 
2. Kulturenheten får i uppdrag att informera stipendiaterna och ställa 


iordning 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 samman-
slutningar 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. 
 
10 nomineringar har inkommit vid ansökningstidens slut.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse  
Nomineringar 1-10 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
12(41) 


Datum 
2022-05-10 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Kulturenheten 
Akt      
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Datum 
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§ 87 Dnr 00009/2021  


Utbildning i HBTQI och antidiskriminering 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Niklas Larsson-Tiensuu, trainee på enheten för strategiskt och hållbar 
utveckling informerar om HBTQI och antidiskriminering. 
 
Niklas Larsson-Tiensuu har under sin tid i Ljusdal arbetat med en 
kartläggning av hur medvetandet och kunskapen är om HBTQI-frågor. Han 
presenterar kartläggningen samt en lista med förslag på åtgärder. 


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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§ 88 Dnr 00010/2022  


Månadsuppföljning per april samt helårsprognos för 
2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Godkänna månadsuppföljning per april 2022 samt helårsprognos för 


2022.     


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per april 2022 visar på ett överskott på 2 584 000 
kronor och helårsprognosen för 2022 visar på ett överskott på 880 000 
kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 1 944 000 
kronor.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 maj 2022 
Månadsuppföljning april, 6 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 89 Dnr 00004/2019  


Antagande av detaljplan för fastigheten Öje 11:32 
"Röda längan" 


Samhällsservicenämndens förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Öje 11:32 med flera ”Röda längan” antas.    


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan för Öje 11:32 med 
flera ”Röda längan” efter beslut i samhällsservicenämnden. 
 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostäder och centrum. 
 
Planförslaget har varit föremål för samråd under 2020 och granskning under 
2021. Inkomna synpunkter, kommunens ställningstagande till dessa samt 
vilka synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade 
i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.  
 
Mellan samråd och granskning har en kulturhistorisk och arkeologisk 
förstudie tagits fram för bedömning av sannolikhet för påträffande av 
fornminnen inom planområdet. Mellan granskning och antagande har en 
kompletterande bullerutredning tagits fram för att säkerställa att gällande 
riktvärden för buller kan uppfyllas. Vissa delar av planförslaget har 
undantagits i antagandehandlingarna då de inte kan uppfylla rådande krav 
avseende bland annat buller och skyddsavstånd från farligt gods. 
Planförslaget har reviderats för att säkerställa att risken från farliga 
godstransporter längs riksväg 83 och norra stambanan är godtagbar.            


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 april 2022 
Antagandehandlingar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
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§ 90 Dnr 00287/2019  


Antagande av detaljplan Järvsö Nybo 1:10, 24:1 samt 
4:2 "Mines camping" 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Nybo 1:10, 24:1 samt 4:2  ”Mines camping” antas.    


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 
samhällsservicenämnden 16 juni 2020, § 103. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (januari/februari 
2021) och granskning (oktober/november 2021). Inkomna synpunkter, 
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett 
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och 
granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanen syftar till att utveckla och underhålla Mines som en allmän 
badplats samt att legalisera området som camping inom ramarna för 
riksintresseområdet för friluftsliv. Syftet är också att pröva markens 
lämplighet för en framtida utökning av campingområdet samt att möjliggöra 
för nya faciliteter. 
 
Inom ramen för detaljplanearbetet har en miljökonsekvensbeskrivning tagits 
fram.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2022 
Antagandehandlingar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 91 Dnr 00008/2022  


Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:46 i Järvsö - 
planbesked 


Samhällsservicenämnden  beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 


för planläggning av del av fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap. 8 § Plan- 


och bygglagen.      


Sammanfattning av ärendet 


En begäran om planbesked inkom den 11 januari 2022 med avsikt att 
detaljplanelägga del av fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 för bostadsändamål. 
Ansökan avser fem tomter väster om riksväg 83 - Turistvägen, övriga 
områden av fastigheten är markerade i ansökan, men det har inte specifi-
cerats hur området ska vara utformat. Ansökan avser byggnad om 1,5-plan, 
husstorlek på max 150 kvadratmeter samt föreslagen tomtstorlek om cirka 
900 kvadratmeter. Fastigheten Järvsö Kyrkby 8:46 ligger inom centrala 
Järvsö. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov.  
 
Enligt 2 kap. 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) får mark bara tas i 
anspråk för att bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet. Inom ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts 
utifrån allmänna intressen enligt Plan- och bygglagens andra kapitel samt 
Miljöbalkens tredje och fjärde kapitel.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig väster om riksväg 83 - Turistvägen, utifrån allmänna intressen. 
Delar av ansökan, markerat med blått kartan, det vill säga öster om riksväg 
83 -Turistvägen samt väster om Rödmyravägen bedöms inte vara lämplig för 
ändamålet utifrån allmänna intressen och föreslås därmed att undantas från 
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Sida 
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Datum 
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det positiva planbeskedet. Gården Skomakars föreslås även den undantas 
från det positiva planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatören. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
prövas under framtida planprocess. 
 
Exempel på utredningar som kan komma att bli aktuella är dagvatten-
utredning, bullerutredning, geoteknisk utredning och riskutredning kopplad 
till färdväg för farligt gods för området. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas under första kvartalet 2024 och antas 
under tredje kvartalet 2025.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och bilaga 13 april 2022 
Ansökan om planbesked 11 januari 2022 


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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PROTOKOLL 
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Datum 
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§ 92 Dnr 00071/2022  
 FÖRBESKED.2022.8 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Säljesta 55:4 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 12 103 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på Säljesta 55:4 i Järvsö. 
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Ärendet avser avstyckning av tomt för uppförande av enfamiljshus på cirka 
90 kvadratmeter med naturfärgad träfasad och sadeltak med galvad plåt. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Säljesta 55:4, Säljesta 99:3 samt 
Ulvsta 6:50. 
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Remiss skickades till Trafikverket som hade synpunkter avseende tillfartsväg 
för fastigheten. Sökanden har reviderat placering på tillfartsväg och avser att 
nyttja befintlig tillfartsväg till området.  
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms inte påverka kringliggande fastigheter eller 
bebyggelse på ett negativt vis genom sin etablering.  
 
Den tilltänkta avstyckningen ses som en naturlig förlängning av befintlig 
byggnation i området och då fastigheten redan är privatiserad och delvis är 
etablerad med byggnation bedöms åtgärden inte påverka de riksintressen 
som finns avseende friluftsliv, det rörliga friluftslivet eller förutsättningar för 
växt- och djurliv i området. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller därmed kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
varför åtgären ska beviljas.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
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Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 5 april 2022 
Översiktskarta diarieförd 5 april 2022 
Situationsplan diarieförd 21 april 2022 
Foton från platsen diarieförda 5 april 2022 
Husförslag diariefört 5 april 2022 
Yttrande från Ulvstra 6:50 diariefört 21 april 2022 
Yttrande från Trafikverket diariefört 25 april 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Pernilla Färlin (M) och Sigurd Mattsson (C): bifall till 
samhällsserviceförvaltningen.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Trafikverket (beslut och handlingar som ingår i beslutet 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" 
Säljesta 99:3 
Ulvsta 6:50 
 
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i 
POIT) 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 93 Dnr 00072/2022  
 FÖRBESKED.2022.7 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Ygsbo 2:35 i Färila  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 12 103 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
Ygsbo 2:35 i Färila. 
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Ansökan avser en avstyckning på 3 750 kvadratmeter från fastigheten Ygsbo 
2:35. Ett fritidshus i ett plan på 70 kvadratmeter med träfasad som är 
träfärgad alternativt faluröd. Byggnaden är tänkt att uppförs som timrad eller 
lösvirke med plåttak. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Beslut från länsstyrelsen om upphävande av strandskyddet (STRAND. 
2021.52) gällande små vattendrag för del av Lillslåttbäcken finns med 
diarienr: 4986-2021, daterat 27 januari 2022. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Ygsbo 1:20, 1:50, 
1:51, 2:29, 2:36, 2:41, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47,2:48, 2:64, 2:69 och 2:8.  
 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Den tänkta avstyckningen ligger i anslutning till några fritidshus med 
blandad utformning. Marken består av skogsmark med i huvudsak tallskog. 
Befintlig väg går fram till den tänkta tomten. 
 
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen  
(markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 15 mars 2022 
Översiktskarta diarieförd 15 mars 2022 
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Situationsplan diarieförd 15 mars 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 28 april 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Pernilla Färlin (M) och Sigurd Mattsson (C): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i 
POIT) 
Ygsbo 1:20 
Ygsbo 1:50 
Ygsbo 1:51 
Ygsbo 2:29 
Ygsbo 2:36 
Ygsbo 2:41 
Ygsbo 2:44 
Ygsbo 2:45 
Ygsbo 2:46 
Ygsbo 2:47 
Ygsbo 2:48 
Ygsbo 2:64 
Ygsbo 2:69 
Ygsbo  2:8 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 94 Dnr 00073/2022  
 FÖRBESKED.2022.6 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Förnebo 4:33 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 12 103 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 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. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Förnebo 4:33 i Järvsö.  
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Ansökan avser en avstyckning av fastigheten Förnebo 4:33 i Järvsö till en 
tomt. Uppförande av ett enbostadshus i ett plan om 150 kvadratmeter samt 
100 kvadratmeter garage/carport på fastigheten. Byggnaderna är tänkta att få 
gråfärgad panel och svart plåttak. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område och sammanhållen 
bebyggelse. 
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Förnebo 1:3, 3:18, 
4:39, 4:40, 12:2 och Änga 7:6. Inga inkomna synpunkter har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
Området där avstyckningen är planerad ligger i direkt anslutning till 
åkermark. Marken för den tänkta tomten består av skog/sly. En befintlig väg 
till området finns samt ett grannegodkännande för tillfartsväg. 
 
Den tänkta placeringen av tomten anses vara en naturlig förtätning av 
befintlig bystruktur och anses inte påverka kringliggande fastigheter på ett 
betydande vis. Goda förutsättningar för enskilt avlopp finns. 
 
Riksintresse för friluftsliv, naturvård  och det rörliga friluftslivet bedöms inte 
påverkas, då förutsättningarna för växt- och djurlivet inte anses förändras på 
ett betydande vis på området. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (2010:900)  (markens lämplighet) samt 8 kap. 9 § plan- och 
bygglagen och förhandsbesked kan medges.  
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
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Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten gällande vatten- 
och avlopp. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 14 mars 2022 
Översiktskarta diarieförd 14 mars 2022 
Situationsplan diarieförd 14 mars 2022 
Husförslag diariefört 14 mars 2022 
Godkännande angående tillfartsväg diarieförd 25 mars 2022 
Yttrande från miljö diariefört 22 mars 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 28 april 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Bertil Skoog (L) och Pernilla Färlin (M): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i 
POIT) 
Förnebo 1:3 
Förnebo 3:18 
Förnebo 4:39 
Förnebo 4:40 
Förnebo 12:2  
Änga 7:6 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 95 Dnr 00070/2022  
 BAB.2022.5 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ombyggnad av kök. 
 
Bedömning av ärendet 
Det framgår av 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag att bidrag bara 
lämnas om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig 
för sökanden. 
 
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 2 §  
2 § Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg 
av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av en åtgärd är 
uppenbart. 
 
Nämnden gör bedömningen att alla funktioner finns i köket och i dagsläget 
fungerar för sökanden. Handläggare vid Ljusdals kommun har gjort 
gemensamt platsbesök med arbetsterapeut vid två tillfällen. Arbetsterapeuten 
kan i dagsläget inte skriva ett intyg som styrker att åtgärden är nödvändig 
med hänsyn till funktionsnedsättningen då sökanden klarar av att sköta 
sysslorna i köket och behovet således inte finns.  


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Bertil Skoog (L): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 96 Dnr 00076/2022  
 BAB.2022.48 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


Sökanden beviljades 19 december 2014 bostadsanpassningsbidrag för 
anpassning av kök. 
 
Enligt sökanden har det varit dålig effekt på köksfläkten sedan den 
installerades. Det är svårt att få fart på utsugsluften då evakueringskanalen 
anses vara för lång. Sökanden har 1 februari 2022 tagit dit en besiktnings-
man från Länsförsäkringar som gjort bedömningen att sökanden får 
undersöka möjligheten att dra om kanalen ut genom ytterväggen och upp 
genom altantaket, besiktningsmannen gör bedömningen att åtgärden inte är 
ersättningsbar på villaförsäkringen. 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Sigurd Mattsson (C) och Pernilla Färlin (M): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 97 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 april 2022.  
 
I år har antalet ärenden hittills varit 48 stycken att jämföra med 47 ärenden 
2020 och 35 ärenden 2021. 
 
Kostnaden har till och med februari uppgått till 1 593 581 kronor att jämföra 
med 2 943 654 kronor 2020 och 2 709 511 kronor 2021. 


Beslutsunderlag 


Presentation bostadsanpassning 2 maj 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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§ 98 Dnr 00062/2022  
 MFV.2021.227 


Föreläggande/förbud med vite om mottagande av bilar 
och uppstädning av fastigheten Ljusdals-Ede 7:2 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Beslut fattas om föreläggande med följande åtgärder och förbud utfärdas 


för Jens Olsson, personnummer 630831-0132 som är fastighetsägare till 
Ljusdals-Ede 7:2, enligt nedan: 


 
1. Förbud mot mottagande, tömning och demontering av bilar på 


fastigheten Ljusdals-Ede 7:2 utan auktorisation enligt 3 § 
bilskrotningsförordningen.  


  
2. Senast 30 september 2022 ska fastighetsägaren ha städat av 


fastigheten och fraktat bort bilar innehållande vätskor och andra 
miljöfarliga komponenter från fastigheten Ljusdals-Ede 7:2.  Bilarna 
ska skickas till en mottagare med auktorisation att omhänderta, 
demontera och återvinna uttjänta fordon, eftersom det finns risk att 
fordonen läcker miljö- och hälsofarliga vätskor till mark, grund- och 
ytvatten. Bilar som i tidigare verksamhet tömts på farliga vätskor och 
komponenter enligt kraven i bilskrotningsförordningen får lämnas till 
godkänd avfallsmottagare för metallåtervinning eller auktoriserad 
bilskrot. 


 
3. Senast 1 månad efter fordonen har fraktats bort ska kvitton redovisas 


på att de lämnats till en godkänd mottagare med auktorisation. 
 
Föreläggande/förbud ska förenas med viten enligt nedan: 
- punkt 1 förenas med ett löpande vite om 30 000 kronor för varje gång 


förbudet överträds.  
- punkt 2 förenas med om ett vite om 500 000 kronor. 
- punkt 3 förenas med ett vite om 10 000 kronor.  
 
Beslut om begäran om utdömande av vite kan komma att fattas om 
föreläggandet inte har följts inom ovan angivna tider.  
 
Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. 
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Beslutet fattas med stöd av 2 kap 2, 3 och 7 §§ och 26 kap 9, 14, 19, 21 och 
26 §§ miljöbalken och med hänvisning till Lag om viten (SFS 1985:206) och 
bilskrotningsförordningen (2007:186).  


Sammanfattning av ärendet 


Företaget Ljusdalsverkens bildelar AB har gått i konkurs. Bolagets 
ställföreträdare, Jens Olsson, har första kvartalet 2020 överlåtit samtliga 
rörelsetillgångar och fastigheten Ljusdals-Ede 7:2 samt lager och inventarier 
på sig själv och fortsatt verksamheten enligt ramen för enskild 
näringsverksamhet. 
 
Vid inspektion på plats 2 juni 2021 fanns cirka 200 fordon på platsen varav 
cirka 75 procent av fordonen var tömda på vätskor enligt fastighetsägaren. 
Övriga fordon innehöll fortfarande vätskor och farliga komponenter. 
Fordonen står utställda direkt på marken på ett stort område inom 
industrifastigheten utan tätt underlag eller nederbördsskydd. 
Verksamhetsutövaren vill nu leverera de tömda och sanerade bilarna till 
godkänt företag för mottagning av bilmetallskrot. Han vill också fortsätta att 
tömma och sanera resterande bilar (cirka 50 stycken). 
 
Miljöenheten beslutade 30 juni 2021 om att förelägga Jens Olsson om att 
senast 6 månader efter beslutsdatum (det vill säga senast 31 december 2021) 
ha städat fastigheten och fraktat bort alla fordon samt beslutade om förbud 
för mottagning, tömning och demontering av bilar utan auktorisation enligt 
bilskrotningsförordningen. Vid återbesök på plats 24 januari 2022 
konstaterades att föreläggandet inte hade följts och att alla bilar fanns kvar 
på fastigheten och att ingen städning hade skett. 
 
Miljöenhetens bedömning 
Då åtgärderna om avstädning och bortfrakt av fordonen enligt tidigare 
föreläggande inte har utförts bedömer miljöenheten att ett föreläggande och 
ett förbud med vite ska beslutas.  
 
Enligt Häggs bildemontering kostar det cirka. 2 000 kronor att lämna en 
skrotbil till dem. Vid tillsynsbesöket på plats 3 maj 2021 angavs att det fanns 
cirka 200 fordon på fastigheten. Om dessa skulle lämnas iväg till en 
auktoriserad bildemontering skulle det innebära en kostnad  på cirka 400 000 
kronor.  Vitesbeloppet ska sättas till ett belopp där det ur adressatens 
synpunkt är fördelaktigare att följa föreläggandet än att bryta mot det. Då det 
ska kosta mer att inte utföra åtgärderna enligt ett föreläggande med vite,  
bedöms att vitet ska sättas till 500 000 kronor. 
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Förbudet att ta emot skrotbilar samt tömma och demontera dem på 
fastigheten fattas på grund av att det saknas ett beslut från länsstyrelsen om 
auktorisation för Jens Olsson att få bedriva en bildemonterings verksamhet 
enligt 3 § bilskrotningsförordningen. Förbudet beläggs med ett löpande vite, 
vilket innebär att varje gång förbudet inte följs och bilar tas emot för 
tömning och demontering på fastigheten ska ett vite om 30 000 kronor 
dömas ut. 
 
De bilar som hittills inte är tömda på vätskor och de komponenter som anges 
i bilskrotningsförordningen 26 § måste omhändertas av en auktoriserad 
bilskrotningsfirma för sanering och demontering eftersom Jens Olsson 
saknar auktorisation för detta.  
 
De bilar som tidigare (i det tidigare konkursade bolaget) är sanerade från 
vätskor och andra farliga komponenter, enligt 26 § i bilskrotnings-
förordningen, får lämnas till en godkänd mottagare för metallskrot/bilskrot. 
Mottagaren kan skicka en förfrågan till miljöenheten om de vill ha 
synpunkter från oss på att de hämtar bilarna. 
 
Miljöenheten anser att städning och borttransport av uttjänta motorfordon på 
fastigheten ska ske eftersom fordonen inte bara skräpar ner utan kan även 
kan skada grundvatten samt växter och djur genom de miljöfarliga ämnen de 
innehåller. En skrotbil som läcker farliga vätskor utgör en risk för både 
miljön och människors hälsa. För att förhindra att de uttjänta fordonen står 
och rostar och börjar läcka anser miljöenheten att de ska fraktas bort till en 
godkänd mottagare med auktorisation för att ta emot uttjänta fordon för 
tömning, demontering och återvinning. 
 
Enligt avfallsförordningen är uttjänta fordon som innehåller vätskor eller 
andra farliga komponenter att betrakta som farligt avfall enligt avfallskod 16 
01 04*.  
 
Att förvara farligt avfall utan tätt underlag, utan uppsamlingsmöjlighet vid 
ett eventuellt läckage och utan nederbördsskydd på fastigheten innebär en 
risk att förorena mark, grund- och ytvatten och är inte godtagbart enligt 
miljöbalkens regler.  
 
Förvaring av vätskor i ett stort antal fordon, till exempel glykol, bränslen och 
oljor kan även innebära ett miljöbrott. I 29 kap. 1 § första stycket 
miljöbalken straffbeläggs förvaring av ämnen om det sker på ett sätt som kan 
medföra en förorening som är skadlig för miljön och människors hälsa.  
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Miljöenheten bedömer att föreläggandet bör förenas med ett vite. 
Vitesbeloppet ska enligt Lag om viten (SFS 1985:206) fastställas till ett 
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska 
förhållanden och som till omständigheterna i övrigt kan antas förmå denne 
att följa föreläggandet. Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, 
får vite föreläggas som löpande vite. Vitet bestäms då till ett visst belopp för 
varje tidsperiod av viss längd under vilken föreläggandet inte har följts eller, 
om föreläggandet avser en återkommande förpliktelse, för varje gång 
adressaten underlåter att fullgöra denna. Vid ett eventuellt utdömande av vite 
finns, om det finns särskilda omständigheter, möjlighet att jämka vites-
beloppet. Detta innebär till exempel att om föreläggandet endast följts delvis 
kan vitesbeloppet sänkas till ett belopp som svarar mot den del av 
föreläggandet som inte följts. 
 
Vid kontroll hos Skatteverket, fanns inga inkomster, skulder eller 
förmögenheter under inkomstår 2020. Fastighetsägaren äger dock 
fastigheterna på Kaffebrovägen 4 och 10  som är värderade till 2 500 000 
kronor enligt försäljningsannonsen på Hemnet. Det finns uttagna pantbrev på 
fastigheten om 2 870 000 kronor. Fastighetens taxeringsvärde, typkod 431, 
anges till 583 000 kronor.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 april 2022 
Föreläggande om avstädning 4 april 2022 
Fotografier inspektioner 4 april 2022 
Fotografier återinspektion 4 april 2022 
Annons fastighetsförsäljning 4 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt  
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§ 99 Dnr 00058/2022  


Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän 
mark 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark antas. 
 
2. Ersättningsnivåer fastställs enligt bilaga. 


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har för grävarbeten i kommunal mark, upprättat ett 
normdokument 2007. Detta dokument saknar status då hänvisningar sker till 
förskrifter och liknande som inte finns idag. 
 
Att för en kommun ha tydliga riktlinjer för hur arbeten på kommunal mark 
får ske är oerhört viktigt för att på både kort och lång sikt minimera de 
skador och kostnader som varje enskilt ingrepp medför i de allmänna 
anläggningarna. 
 
Förslaget till riktlinjer klargör förutsättningarna för varje enskild 
anläggningsägare, men även för den egna kommunala verksamheten kring 
hur grävarbeten ska utföras i kommunal mark. 
 
Ersättningsnivåerna är satta utifrån 2022 års prisnivå. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Riktlinjer för grävning i gator, parker och annan allmän mark 4 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 100 Dnr 00006/2021  


Remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om planfri korsning vid 
järnvägspassage i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag påtalar problem vid genomfarten längs Turistvägen i 
Järvsö och behov av en planfri korsning vid Norra Stambanan. 
 
Samhällsservicenämnden har fått medborgarförslaget på remiss från 
kommunstyrelsen. 
 
Gata- och parkchef skriver i sitt yttrande att Ljusdals kommun har 
återkommande dialogmöten med Trafikverket där olika behov och objekt 
behandlas. Sedan ett antal år har de problem som finns i Järvsö relaterade till 
plankorsningar vid Norra Stambanan och genomfarten via Turistvägen varit 
återkommande frågor. Detta har även framförts av kommunen vid regionens 
framtagande av regional infrastrukturplan. 
 
Eftersom en alternativ genomfart via ny sträckning kan ses som överspelad 
är det förutsättningarna för Turistvägen som diskuterats. Under senare tid har 
även lokala företrädare från Järvsö involverats, bland annat med anledning 
av upplevda problem med bristfällig skyltning för oskyddade trafikanter 
längs vägen. Kommunens uppfattning är att Trafikverket tagit till sig dessa 
synpunkter och kommer att vidta nödvändiga skyltningsåtgärder. 
 
Frågan om en planfri korsning med Norra Stambanan för fordonstrafik har 
av Trafikverket beskrivits som ogenomförbar i centrala Järvsö utifrån de 
terrängförhållanden som råder. Den mest trafikerade av korsningarna ligger 
vid Stenevägen, och för denna ser Trafikverket över möjligheten att bredda 
passagen över järnvägen för att ge ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. 
Ljusdals kommun arbetar sedan något år tillsammans med Trafikverket och 
Region Gävleborg i ett projekt för att förbättra stationsområdet i Järvsö. 
Trafikverket planerar för att bygga ytterligare en plattform på norra sidan av 
spårområdet och i samband med detta en planfri gångpassage i närheten av 
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stationshuset. Om detta kommer till utförande finns möjlighet för Ljusdals 
kommun att bygga parkeringar på norra sidan, vilket till viss del kan 
innebära en förbättring för exempelvis tågpendlare. 
 
Därmed föreslår samhällsservicenämnden att medborgarförslaget ska anses 
vara besvarat.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 maj 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 9 november 202, § 120 
Medborgarförslag 26 oktober 2020 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 101 Dnr 00068/2022  


Yttrande (ordförandebeslut) till kommunstyrelsen för 
kännedom till nämnden gällande förfrågan från 
Järvsöguiderna AB om att få nyttja kommunens mark 
vid Kyrkbybadet i Järvsö, Öje 7:29 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns i efterhand.  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämndens ordförande har fattat ett brådskande beslut 
gällande yttrande om arrendeavtal vid Kyrkbybadet. 
 
Yttrandet är lämnat till kommunstyrelsen och nämnden har nu att godkänna 
yttrandet i efterhand.       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 maj 2022 
Yttrande till kommunstyrelsen 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 102 Dnr 00069/2022  


Rapport från Barnombudsmannen - Barnkonventionen i 
barns vardag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Barnombudsmannen har skickat sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det 
nån skillnad eller säger vi det här helt i onödan? Rapporten finns med på 
nämnden idag för kännedom. 
 
Ordförande Iréne Jonsson och förvaltningschef Lasse Norin redogör för den 
presentation de gjorde på kommunstyrelsen om hur Barnkonventionen 
beaktas i arbetet på samhällsserviceförvaltningen. 


Beslutsunderlag 


Rapport från Barnombudsmannen 20 april 2022 
Presentation 10 februari 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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§ 103 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 31-43 
Bygg: § 236-312 
Miljö: § 202, 226, 232-287          


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 maj 2022 
Delegationslistor 3 maj 2022 


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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