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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2022-10-18 

Datum för anslags uppsättande 2022-10-24 

Datum för anslags nedtagande 2022-11-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 147 Dnr 00191/2020  

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkenheten: 
• Ekonomin ser bra ut totalt sett. 
• Kostnaden för materialet till beläggningsarbeten har ökat med 46 

procent. 
• Nytt ramavtal har tecknats när det gäller vinterrenhållning. Det är det 

dyraste hittills. 
• En önskan finns om att utöka antalet säsongsarbetare. Skolungdomarna 

som har haft sommarjobb under sommaren fungerade inte särskilt bra. 
• Ett ångaggregat har införskaffats som ska användas till 

ogräsbekämpning.  
• Det har varit många kabelbrott på belysningen. 
• 2G-nätet ska avvecklas 2025 vilket innebär att hela belysningssystemet 

släcks. Man tittar nu på nya lösningar. 
• V 47 är det "en vecka fri från våld" - gata- och parkenheten byter till 

orange belysning där det är möjligt. 
• Parkeringsförbud kommer att införas längs med Furugatan 1 november 

till 31 mars. 
• Det blir gröna (äkta) granar även den här julen. 
• 1 november är det sandkväll på Vägmästaren. Besökande bjuds på 3 

hinkar sand och fika. 
• Postplan - etaget ska fixas till. 
• Det är mycket fort- och buskörning - gata- och parkenheten tittar på 

mobila farthinder som gator kan köpa in och få tillstånd att sätta ut. 
• 3700 blommor sätts ut varje år - Anders Berg vill minska antalet 

blommor och satsa på ogräsrensning istället. 
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Miljöenheten: 
• Det kommer in en del klagomål på boenden - det gäller bland annat 

utdömda boenden som används som bostad åt vindkraftsarbetare. 
• Det är också mycket klagomål på buller - det handlar mest om 

buskörning i köpingen och på andra platser. 
• Ljusdalsverken - beslut med vite fattades av nämnden. Det ska vara 

undanstädat senast 31 oktober så platsbesök kommer göras efter det 
datumet. 

• Miljöenheten har börjat samverka med Ljusdal Vatten kring 
avloppsreningsverken istället för att bara göra förelägganden. Denna 
”snällare approach” har fallit mycket väl ut och man planerar nu att göra 
lika med vattenreningsverken. Även Ljusdalshem vill ha samverkan 
med miljöenheten. 

 
Räddningstjänsten: 
• Personalläget ser bra ut. De två heltidsanställda håller på att skolas in. 

Lämplighetester kommer att genomföras i november med sex personer. 
Om alla sex går att anställa så blir det fullt på personalsidan. 
Olle Björk kommer att arbeta ett drygt år till innan han går i pension och 
John Nyström kommer att ta över hans arbetsuppgifter. 

• Ekonomin har sett bra ut, men två större bränder har gjort att det har 
dragit iväg. Enheten har ett underskott på 200 000 kronor. 

• Räddningstjänsten deltog när Kläppa fritidsgård arrangerade "På egen 
risk" om och för A-traktorförare. En olycka iscensattes och det var även 
föreläsningar, bland annat av mamman till Felix som omkom i 
Sörforsolyckan. 

• Räddningstjänsten ska delta när omvårdnadsprogrammet har öppet hus 
för att försöka rekrytera nya brandmän. 

• Det är stor efterfrågan på HLR-utbildning. 
• Civilt försvar växer. 
• Förebyggandeprojektet har fallit väl ut. 
 
Plan- och byggenheten 
• Helena Haglund Olovsdotter visar status för detaljplaner. 
• Antalet bygglovsärenden, förhandsbesked, strandskydds- och 

eldstadsärenden har gått ner. Det var rekordmånga ärenden under 2021, 
men nu är det en tydlig nedgång. 

• Det finns en viss oro inför omorganisationen som kommer att beröra 
plan- och byggenheten. 
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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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§ 148 Dnr 00134/2022  

Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 

antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 
 
Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 
område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 
gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 
samtliga kommuner. 
 
Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 
 
Handlingsprogram gäller perioden 2022-2027.               

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 
Handlingsprogram  5 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 149 Dnr 00009/2021  

Information Förebyggandeprojekt 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Information noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

Linn Jonsson som är projektledare för Förebyggande Hälsingland 
informerar: 
 
Förebyggande Hälsingland är en samverkan som drivs i projektform. 
Räddningstjänsten i Ljusdal deltar tillsammans med Norrhälsinge 
räddningstjänst (Hudiksvall och Nordanstig) samt Räddningstjänsten Södra 
Hälsingland. 
 
Det innebär bland annat att man har en gemensam ärendehantering och 
arbetar fram ett samverkansavtal. Mallar och underlag ses över så att det ska 
se likadant ut överallt. 
 
När samverkansavtalet är klart är det kommunfullmäktige i respektive 
kommun som ska besluta om det. 
 
Under 2023 fortsätter arbetet med att:  
• Likrikta taxorna för tillsyn enligt LSO och LBE. 
• Slutföra resursbehovsutredningen. 
• Se över delegationsordningar. 

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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§ 150 Dnr 00030/2019  

Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa - antagande 

Samhällsservicenämndens förslag  

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, antas.          

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 
samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 41. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (mars 2022) och 
granskning (juni 2022) samt en andra granskning (september 2022). 
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt fritidshusområde genom en ny 
detaljplan, gällande detaljplan upphävs på de nu aktuella områdena. Området 
är sedan tidigare ianspråktaget för bostadsbebyggelse.  
 
Området ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Antagandehandlingar 5 oktober 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 151 Dnr 00124/2022  

Detaljplaner för Östernäs västra och Östernäs östra - 
granskning 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planförslaget ställs ut för granskning efter delegationsbeslut av 

samhällsserviceförvaltningens chef. 
 
2. Beslutet fattas i enlighet med samhällsservicenämndens 

delegationsordning punkt P3.4. 

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplaner för Östernäs västra och Östernäs östra antogs av 
kommunfullmäktige 30 november 2020 § 125 och § 126.   
 
Detaljplaneförslagen syftar till utveckling av Östernäsområdet. Det aktuella 
området omfattar det markområde som ligger mellan Östernäsparken och 
resecentrum samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i öster. 
Detaljplaneförslagen avviker inte från översiktsplanen eller den fördjupande 
översiktsplanen för Ljusdals tätort. Detaljplaneförslagen syftar till att 
möjliggöra en fortsatt utbredning av Ljusdals centrumkärna med blandad 
bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med flera. 
 
Tidigare planförslag överklagades av Trafikverket till Mark- och 
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut 21 
mars 2022 (laga kraft 11 april 2022, P 3801-20 samt P3803-20). Planerna 
upphävdes på grund av att planförslagen enligt MMD påtagligt skadade 
riksintresset för kommunikation. 
 
I dessa bearbetade planförslag har planenheten flyttat planområdesgränsen så 
att omlastningsterminalen inte längre omfattas av planförslaget. Nuvarande 
planområdesgräns ligger längs med Södra Järnvägsgatan. Planförslaget tar 
dock hänsyn till pågående verksamhet. För närvarande pågår en buller-
utredning för att säkerställa att även Boverkets riktlinjer för industri och 
annat verksamhetsbuller kan uppnås inom planområdet. 
 
Utifrån utredningens resultat kan planförslaget komma att ändras mellan 
detta sammanträde och tidpunkten för granskning. Därav önskar 
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samhällsserviceförvaltningen att samhällsservicenämnden godkänner att 
planförslaget får skickas ut på granskning efter delegationsbeslut av 
samhällsserviceförvaltningens chef. 
 
Förändringar västra Östernäs 
Utöver flytt av planområde har markanvändningen skola utgått ur 
planförslaget vilket även medfört en annan kvartersindelning med lokalgata. 
Planförslaget har även reviderats i det sydvästra hörnet med anledning av 
Byggfaktas etablering på platsen samt befintlig fjärrvärmeledning.    
Bestämmelser kopplade till buller från verksamheten kan komma att införas i 
planhandlingarna.  
 
Förändringar östra Östernäs 
Även här har planområdet flyttats så att det tangerar kommunens fastighet 
längs med Södra Järnvägsgatan. Den stora dagvattenledning som ligger i 
nord-sydlig riktning kommer att ligga kvar då detta är förenat med stora 
kostnader. Den var tidigare tänkt att flyttas och samförläggas med övriga 
ledningar i planerad väg. Detta innebär att ett markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar kommer att behöva läggas ut. Vägen har även 
flyttats ett tiotal meter mot väster för att utöka område med handel, kontor 
och verksamheter. 
 
Bestämmelser kopplade till buller från verksamheten kan komma att införas i 
planhandlingarna.  
     
Sanering 
Inom den västra delen av Östernäs har marken sanerats till känslig 
markanvändning. Den östra delen har inte sanerats till känslig 
markanvändning men delar av det nordvästra hörnet uppfyller kraven på 
känslig markanvändning. 
 
Timmeromlastningen bidrar till buller, damm, vibrationer och störande 
ljuskällor, vilket innebär att den behöver lokaliseras till en annan, för 
verksamheten, lämpligare plats för att det ska vara lämpligt med känslig 
markanvändning på hela Östernäs. Inom ett område på 150 meter från Norra 
stambanan är därför detaljplanerna på Östernäs villkorade med att 
omlastningen skall vara avvecklad för att startbesked skall kunna ges för 
bostäder och vård. Längre från verksamheten är det möjligt att bygga 
bostäder och vård trots att verksamheten är kvar. Andra markanvändningar 
enligt plan kan dock få startbesked inom skyddsområdet på 150 meter.        
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 oktober 2022 
Granskningshandlingar 10 oktober 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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§ 152 Dnr 00086/2021  

Detaljplan för Hybo 6:1 och del av Hybo 12:1 före detta 
Hybo skola - samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för 

Hybo 6:1 och del av Hybo 12:1, före detta Hybo skola på samråd med 
stöd av 5 kapitlet Plan - och bygglagen (2010:900). 

 
2. Planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 

Miljöbalken (1998:808).     

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden beslutade 14 juni 2022 § 106 att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett detaljplaneförslag 
för att ändra den gällande detaljplanen ”Förslag till ändrad och utvidgad 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle” fastställd år 1979.  
 
Ett undersökningssamråd med Länsstyrelsen skedde efter det att beslut om 
planuppdrag fattades. Länsstyrelsen inkom med yttrande att Ljusdals 
kommun bör upprätta en ny detaljplan för området och inte ändra den 
gällande byggnadsplanen, beslut daterat den 23 juni 2022.  
 
Ett ordförandebeslut fattades 2 september 2022 om att en ny detaljplan för 
området ska upprättas. Beslutet meddelades på samhällsservicenämndens 
sammanträde den 20 september 2022, § 145. Förslag till samrådshandlingar 
är upprättade för en ny detaljplan för området.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads- och centrumändamål 
med möjlighet till byggrätt på fastigheten Hybo 6:1 samt att införa 
varsamhets- och skyddsbestämmelser för att skydda kulturmiljövärdena 
inom fastigheten. Syftet är även att gällande markanvändning för området 
ska utgå varför även del av fastigheten Hybo 12:1 planläggs.  
 
Planförslaget avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen 
fastställd den september 2010 och bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen delar 
denna bedömning, i beslut daterat den 23 juni 2022. 
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Planförslaget handläggs genom standardförfarande och beslut om antagande 
fattas av kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Samhällsservice3förvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Samrådshandlingar 6 oktober 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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§ 153 Dnr 00135/2021  

Detaljplan för Tälle 35:7-35:8, del av Kläppa 10:68, samt 
övriga fastigheter inom sjukhusområdet i Ljusdal - 
planuppdrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för 

Tälle 35:7-35:8, del av Kläppa 10:68, samt övriga fastigheter inom 
sjukhusområdet i Ljusdal med stöd av 5 kapitlet i Plan- och bygglagen 
(2010:900).  

 
2. Debitering för planarbetet sker enligt av kommunfullmäktige antagen 

plan- och bygglovstaxa. Planavtal ska, innan arbetet påbörjas, upprättas 
med exploatörer som sökt planbesked. Inom övriga delar uttas 
planavgift i samband med bygglov. 

 
3. Planläggning av området antas inte bli så betydande att en strategisk 

miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) behöver göras.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden beslutade den 18 januari 2022, § 3 att ge positivt 
planbesked för upprättande av detaljplan för Tälle 35:7-35:8 samt Kläppa 
10:68, § 4.  
 
I förslag till beslut om planbesked föreslogs att de båda nämnda plan-
beskeden ska upprättas i en och samma detaljplan, vilket även föreslås i detta 
förslag till beslut om planuppdrag.  
 
Syftet med detaljplanen är att befästa nuvarande markanvändning inom 
sjukhusområdet. Detaljplanen syftar även till att pröva markanvändningarna 
kontor, vård och bostäder samt byggrätt för flerfamiljshus i den östra delen 
av planområdet samt att även möjliggöra för bostäder i den västra delen av 
planområdet.  
 
Planläggning bedöms inte utgöra en sådan miljöpåverkan att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen 
delar denna uppfattning i beslut daterat 22 september 2022. 
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Detaljplanen bedöms kunna upprättas genom standardförfarande och antas 
under kvartal fyra 2023 av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 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 
17(33) 

Datum 
2022-10-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 154 Dnr 00136/2022  
FÖRBESKED.2022.12 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på XXXXXXXX i Ljusdal  

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.

• Bygglovsansökan ska innehålla uppgifter om hur kraven kan komma att
uppfyllas. Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning
eller anges i bygghandling.
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PROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Datum 
2022-10-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 155 Dnr 00168/2021 

Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan 
på väg 84 mellan Ygskorset och Färila - Svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ärendet sänds vidare till
Länsstyrelsen i Gävleborgs län som bedöms vara rätt beslutsinstans.

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan 
Ygskorset och Färila har lämnats in. 

Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 145 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 

Förslagsställaren föreslår att det anordnas ett övergångsställe/ övergångs-
ställen efter 60 (84:an) sträckan mellan Ygskorset och Färila då det inte finns 
ett säkert sätt att korsa vägen från gång och cykelvägen över på andra sidan. 

Förslagsställaren vill se ett övergångsställe i anslutning till eventuella 
busshållplatser eller där det finns "påfarter" till gång/cykelvägen.  
Årsdygnstrafik för RV 84 är 5360 fordon per dygn, varvid dygnstrafiken i 
samband med fjällresorna torde ligga högre. 

Kommunen bedömer att ett ökat antal övergångsställen skulle öka 
säkerheteten, främst då det gäller barns väg till- och från skolan och ser 
positivt på tillkomsten av fler övergångsställen i centrala Färila.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 145 
Medborgarförslag 16 augusti 2021 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-10-18
(Signerat, SHA-256 41966A285C5A8ABFF3E63DC249F2542011F22EA519A33C1D1894EEE36641D7C9)

Sida 21 av 34



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Datum 
2022-10-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 156 Dnr 00170/2021  

Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen 
mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges 
namnet Järvsöfaks backe - Svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Vägen från Järvsö Station upp till Turistvägen får namnet Järvsöfaks 

backe.          

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in från Järvsö Rotaryklubb om att namnge 
den väg som går mellan Stationsgatan och Turistvägen, rakt ovanför Järvsö 
Station till Järvsöfaks backe för att hedra travhästen Järvsöfaks med en egen 
gata. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 146 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Järvsöfaks är en travhäst som med sina stora framgångar har varit en god 
ambassadör för Järvsö. Han dog år 2020 och var under sin livstid världens 
bästa kallblodiga travhäst, Järvsöfaks är invald i Travsportens Hall of Fame. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ortnamnsverksamhet ska Memorialnamn 
användas restriktivt och ”personen” ska vara så pass känd att allmänheten 
inte behöver en förklaring till namnvalet. Vi i namnsättningsgruppen anser 
att Järvsöfaks uppfyller dessa krav.  
 
Ljusdalsbygdens museum har hörts i frågan och inte heller de har något emot 
namnvalet.  
 
Förfrågan om namnsättningen kommer från en i Järvsö lokalt förankrad 
organisation.       
 
Beslutsunderlag 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Kartbilaga Järvsöfaks backe 6 oktober 2022Kommunfullmäktiges protokoll 
30 november 2021, § 146 
Medborgarförslag 26 augusti 2021 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 157 Dnr 00177/2021  

Medborgarförslag gällande gatuförsäljning på Riotorget 
i Ljusdal - Svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslag bifalles såtillvida att gata- och parkenheten får i 

uppdrag att se över nuvarande Torghandelsföreskrifter samt undersöka 
möjligheten till torghandel på ”Riotorget”.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om gatuförsäljning på Riotorget har lämnats till 
kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att man borde tillåta 
gatuförsäljning på Riotorget. Det skulle se trevligt ut och försäljare skulle 
gynnas av den öppna ytan mot genomfartstrafiken. Postplan ligger avsides 
men på Riotorget är det mycket folk i farten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2021, § 178 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Riktlinjerna kring torghandel i Ljusdals kommun beslutades 2010. I Ljusdal 
finns i riktlinjerna 3 torghandelsplatser, Postplan, framför Tingshuset samt 
framför Fenixhuset i Gamla stan. Fastigheten i Gamla stan är numera såld 
och kan inte längre användas. 
 
Gatapark bör ges ett uppdrag att förnya föreskrifterna samt se om 
möjligheterna att idka torghandel framför Kommunhuset är möjligt.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 178 
Medborgarförslag 6 december 2021 

Propositionsordning 

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

Iréne Jonsson anmäler jäv och Kristoffer Hansson träder in som ordförande. 
Jens Furuskog blir tjänstgörande ersättare. 
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 158 Dnr 00178/2021  

Medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och 
Storhaga utmed väg 83 - Svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.      

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och Storhaga utmed 
väg 83 har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att det 
finns en gång/cykel-ficka utmed vägen och den används flitigt av barn och 
vuxna men saknar belysning. Förslagsställaren skriver att el borde finnas på 
platsen eftersom det finns en upplyst vägskylt på platsen. 
 
Kommunen borde i samarbete med Trafikverket, som äger vägen, driva 
projektet.     
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2021, § 179 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Ärendet har kommunicerats med Trafikverket och svaret är som följer: 
 
” Ärendet behandlades tidigare 1 september 2021 och stod då som utreds 
vidare. Ärendet avslutades senare på grund av lägre prioritet då det inte 
bedöms som varken skolväg eller uttalad GC-väg. 
 
Sedan dess har inget gjorts och nu vid återupptagna kontakter i ärendet så 
har vi ingen möjlighet att prioritera sträckan i nuläget. 
 
Det finns en belysningsmast i korsningspunkten samt vid rastplatsen i 
Stavsätter. Trafikverket har därmed tillgodosett de mest kritiska punkterna 
och kommer inte idag att förtäta belysningen. 
 
Det är viktigt att cyklister som befinner invid vägen har godkänd belysning 
samt även gärna reflexvästar så att vi undviker olyckor.” 
 
Med hänvisning till Trafikverkets skrivelse får därmed förslaget anses vara 
besvarat.    
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 179 
Medborgarförslag 3 december 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 159 Dnr 00098/2022  

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att årligen 
ansöka om allmänt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget fördelas i 
proportion till kommunens budgeterade medel och föreningarnas redovisade 
kostnader för öppen verksamhet och arrangemang (publika och interna). En 
garanti om 1 000 kronor per år i ”administrationsbidrag” utbetalas till 
ansökta föreningar och eventuellt ytterligare bidrag om 35 procent av 
föreningens verkliga kostnader, fördelas ut. Maxbelopp för bidraget är 7 500 
kronor. 
 
Fördelning av bidrag till kulturföreningar: 
1. Hälsinglands konstgille 5 472 kr 
2. Järvsö Folkdanslag 7 500 kr 
3. Västra Hälsinglands forskarförening 5 000 kr 
4. Västra Hälsinglands slöjdförening (hemslöjd)  6 361 kr 
Totalt: 24 333 kr             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 september 2022 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-10-18
(Signerat, SHA-256 41966A285C5A8ABFF3E63DC249F2542011F22EA519A33C1D1894EEE36641D7C9)

Sida 28 av 34



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
29(33) 

Datum 
2022-10-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 160 Dnr 00120/2022  

Ansökningar om bidrag till fritidsfiske 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsfiskebidraget är till för kommunens åtta fiskevårdsområdesföreningar. 
Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar för att stimulera och 
underlätta för friluftsliv och sportfiske.  
 
Fritidsfiskebidraget fördelas genom ett grundbidrag 4 500 kronor per år 
(indexregleras med KPI), bidrag till minkfångst 150 kronor per mink och 
fiskeinplantering (fördelas procentuellt till respektive område utifrån 
föregående års omkostnader). 
 
Fördelning av fritidsfiskebidrag till fiskevårdsområdesföreningar: 
1. Färila FVO 36 426 kr 
2. Järvsö FVO 15 518 kr 
3. Ljusdal FVO 27 610 kr 
4. Ramsjö FVO 17 307 kr 
5. Kårböle FVO 14 510 kr 
6. Los/Hamra FVO 13 520 kr 
7. Finnmarken FVO   8 865 kr 
8. Orsa Besparingsskogs FVO   6 244 kr 
Totalt  140 000 kr         

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 september 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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§ 161 Dnr 00138/2022  

Sammanträdesdagar samhällsservicenämnden 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2023 för samhällsservicenämnden godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar för samhällsservicenämnden finns: 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
SSN 17 14 14 18 16 13 29 26 24 21 19 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-10-18
(Signerat, SHA-256 41966A285C5A8ABFF3E63DC249F2542011F22EA519A33C1D1894EEE36641D7C9)

Sida 30 av 34



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
31(33) 

Datum 
2022-10-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 162 Dnr 00068/2022  

Information om Lupp 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Goda livsvillkor är avgörande för ungas förutsättningar att bland annat få 
makt och inflytande över samhällsutvecklingen och sin egen framtid.  
 
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Resultatet av enkäten  
hjälper oss att ta reda på mer om barn och ungas livsvillkor och kan 
användas av tjänstepersoner och beslutsfattare när de ska planera och fatta 
beslut inom områden som rör barn och unga.  
 
Enkäten har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF. För att kunna mäta att det arbete och de 
insatser som görs har effekt kan kommunen regelbundet genomföra och 
analysera LUPP, samt komplettera resultatet med annan statistik. Att 
genomföra Lupp är också ett sätt att göra unga delaktiga i det lokala och 
regionala tillväxtarbetet. 
 
LUPP-enkäten genomförs under oktober och november 2022, målgruppen är 
elever i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Ljusdals kommun har deltagit i 
undersökningen sedan 2006. Under 2023 kommer elever som har anpassad 
grundskola (tidigare grundsärskola) att genomföra enkäten.   
 
Region Gävleborg genomför även enkäten för unga mellan 19-25 år i 
Gävleborg. Genom att genomföra LUPP vart tredje år, går det att följa 
utvecklingen, trenderna och situationen hos dem som växer upp i Ljusdals 
kommun och i Region Gävleborg. Resultatet ger oss ökad insyn i ungas 
vardag och vi får reda på hur de mår, deras samhällsintresse, vilja att 
påverka, tankar om sin framtid etc. Det går även följa hur trenderna med 
alkohol, tobak och narkotika ser ut samt göra jämförelser med övriga 
kommuner i regionen. 
 
Resultatet av enkäten tas omhand av den samordnings/analysgrupp som 
kommer bildas för kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 1: Alla barn 
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ska lyckas i skolan, med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag 
att sprida, implementera och komma med förslag och stöd hur resultatet kan 
användas. Barn och unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 september 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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§ 163 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 88-94 
SSN  9 
Bygg: 611-698 
Miljö: 516-615       

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 
Delegationslista 11 oktober 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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 Ej tjänstgörande ersättare 
Jens Furuskog (SD), § 147-156 och § 158-163 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 147 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 147 
Peter Nystedt, räddningschef, § 147-149 
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 147 
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§ 147 Dnr 00191/2020  


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkenheten: 
• Ekonomin ser bra ut totalt sett. 
• Kostnaden för materialet till beläggningsarbeten har ökat med 46 


procent. 
• Nytt ramavtal har tecknats när det gäller vinterrenhållning. Det är det 


dyraste hittills. 
• En önskan finns om att utöka antalet säsongsarbetare. Skolungdomarna 


som har haft sommarjobb under sommaren fungerade inte särskilt bra. 
• Ett ångaggregat har införskaffats som ska användas till 


ogräsbekämpning.  
• Det har varit många kabelbrott på belysningen. 
• 2G-nätet ska avvecklas 2025 vilket innebär att hela belysningssystemet 


släcks. Man tittar nu på nya lösningar. 
• V 47 är det "en vecka fri från våld" - gata- och parkenheten byter till 


orange belysning där det är möjligt. 
• Parkeringsförbud kommer att införas längs med Furugatan 1 november 


till 31 mars. 
• Det blir gröna (äkta) granar även den här julen. 
• 1 november är det sandkväll på Vägmästaren. Besökande bjuds på 3 


hinkar sand och fika. 
• Postplan - etaget ska fixas till. 
• Det är mycket fort- och buskörning - gata- och parkenheten tittar på 


mobila farthinder som gator kan köpa in och få tillstånd att sätta ut. 
• 3700 blommor sätts ut varje år - Anders Berg vill minska antalet 


blommor och satsa på ogräsrensning istället. 
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Miljöenheten: 
• Det kommer in en del klagomål på boenden - det gäller bland annat 


utdömda boenden som används som bostad åt vindkraftsarbetare. 
• Det är också mycket klagomål på buller - det handlar mest om 


buskörning i köpingen och på andra platser. 
• Ljusdalsverken - beslut med vite fattades av nämnden. Det ska vara 


undanstädat senast 31 oktober så platsbesök kommer göras efter det 
datumet. 


• Miljöenheten har börjat samverka med Ljusdal Vatten kring 
avloppsreningsverken istället för att bara göra förelägganden. Denna 
”snällare approach” har fallit mycket väl ut och man planerar nu att göra 
lika med vattenreningsverken. Även Ljusdalshem vill ha samverkan 
med miljöenheten. 


 
Räddningstjänsten: 
• Personalläget ser bra ut. De två heltidsanställda håller på att skolas in. 


Lämplighetester kommer att genomföras i november med sex personer. 
Om alla sex går att anställa så blir det fullt på personalsidan. 
Olle Björk kommer att arbeta ett drygt år till innan han går i pension och 
John Nyström kommer att ta över hans arbetsuppgifter. 


• Ekonomin har sett bra ut, men två större bränder har gjort att det har 
dragit iväg. Enheten har ett underskott på 200 000 kronor. 


• Räddningstjänsten deltog när Kläppa fritidsgård arrangerade "På egen 
risk" om och för A-traktorförare. En olycka iscensattes och det var även 
föreläsningar, bland annat av mamman till Felix som omkom i 
Sörforsolyckan. 


• Räddningstjänsten ska delta när omvårdnadsprogrammet har öppet hus 
för att försöka rekrytera nya brandmän. 


• Det är stor efterfrågan på HLR-utbildning. 
• Civilt försvar växer. 
• Förebyggandeprojektet har fallit väl ut. 
 
Plan- och byggenheten 
• Helena Haglund Olovsdotter visar status för detaljplaner. 
• Antalet bygglovsärenden, förhandsbesked, strandskydds- och 


eldstadsärenden har gått ner. Det var rekordmånga ärenden under 2021, 
men nu är det en tydlig nedgång. 


• Det finns en viss oro inför omorganisationen som kommer att beröra 
plan- och byggenheten. 
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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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§ 148 Dnr 00134/2022  


Handlingsprogram 2022-2027 enligt lagen om skydd 
mot olyckor 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor 2022-2027 


antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Dokumentet utgör handlingsprogram enligt 3 kap. 3§ Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor (LSO) och räddningstjänst enligt 3 kap 8§ LSO. 
 
Handlingsprogrammet omfattar Ljusdals kommun och dess geografiska 
område. Riskanalysen som ligger till grund för handlingsprogrammet är 
gemensamt framtaget av räddningstjänsterna i Hälsingland och omfattar 
samtliga kommuner. 
 
Handlingsprogrammet ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 
2003:778) antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod. 
 
Handlingsprogram gäller perioden 2022-2027.               


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 
Handlingsprogram  5 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 149 Dnr 00009/2021  


Information Förebyggandeprojekt 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Information noteras till protokollet.       


Sammanfattning av ärendet 


Linn Jonsson som är projektledare för Förebyggande Hälsingland 
informerar: 
 
Förebyggande Hälsingland är en samverkan som drivs i projektform. 
Räddningstjänsten i Ljusdal deltar tillsammans med Norrhälsinge 
räddningstjänst (Hudiksvall och Nordanstig) samt Räddningstjänsten Södra 
Hälsingland. 
 
Det innebär bland annat att man har en gemensam ärendehantering och 
arbetar fram ett samverkansavtal. Mallar och underlag ses över så att det ska 
se likadant ut överallt. 
 
När samverkansavtalet är klart är det kommunfullmäktige i respektive 
kommun som ska besluta om det. 
 
Under 2023 fortsätter arbetet med att:  
• Likrikta taxorna för tillsyn enligt LSO och LBE. 
• Slutföra resursbehovsutredningen. 
• Se över delegationsordningar. 


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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§ 150 Dnr 00030/2019  


Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa - antagande 


Samhällsservicenämndens förslag  


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för Järvsö-Hamre 5:13 i Harsa, antas.          


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i 
samhällsservicenämnden 3 mars 2021, § 41. 
 
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (mars 2022) och 
granskning (juni 2022) samt en andra granskning (september 2022). 
Inkomna synpunkter samt kommunens ställningstagande till dessa samt vilka 
synpunkter som föranlett revideringar av planförslaget finns redovisade i 
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 
 
Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt fritidshusområde genom en ny 
detaljplan, gällande detaljplan upphävs på de nu aktuella områdena. Området 
är sedan tidigare ianspråktaget för bostadsbebyggelse.  
 
Området ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp.            


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Antagandehandlingar 5 oktober 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 151 Dnr 00124/2022  


Detaljplaner för Östernäs västra och Östernäs östra - 
granskning 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planförslaget ställs ut för granskning efter delegationsbeslut av 


samhällsserviceförvaltningens chef. 
 
2. Beslutet fattas i enlighet med samhällsservicenämndens 


delegationsordning punkt P3.4. 


Sammanfattning av ärendet 


Detaljplaner för Östernäs västra och Östernäs östra antogs av 
kommunfullmäktige 30 november 2020 § 125 och § 126.   
 
Detaljplaneförslagen syftar till utveckling av Östernäsområdet. Det aktuella 
området omfattar det markområde som ligger mellan Östernäsparken och 
resecentrum samt mellan Magasinsgatan i väster och Sjulhamregatan i öster. 
Detaljplaneförslagen avviker inte från översiktsplanen eller den fördjupande 
översiktsplanen för Ljusdals tätort. Detaljplaneförslagen syftar till att 
möjliggöra en fortsatt utbredning av Ljusdals centrumkärna med blandad 
bebyggelse på del av Östernäs 11:4 med flera. 
 
Tidigare planförslag överklagades av Trafikverket till Mark- och 
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen upphävde kommunens beslut 21 
mars 2022 (laga kraft 11 april 2022, P 3801-20 samt P3803-20). Planerna 
upphävdes på grund av att planförslagen enligt MMD påtagligt skadade 
riksintresset för kommunikation. 
 
I dessa bearbetade planförslag har planenheten flyttat planområdesgränsen så 
att omlastningsterminalen inte längre omfattas av planförslaget. Nuvarande 
planområdesgräns ligger längs med Södra Järnvägsgatan. Planförslaget tar 
dock hänsyn till pågående verksamhet. För närvarande pågår en buller-
utredning för att säkerställa att även Boverkets riktlinjer för industri och 
annat verksamhetsbuller kan uppnås inom planområdet. 
 
Utifrån utredningens resultat kan planförslaget komma att ändras mellan 
detta sammanträde och tidpunkten för granskning. Därav önskar 
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samhällsserviceförvaltningen att samhällsservicenämnden godkänner att 
planförslaget får skickas ut på granskning efter delegationsbeslut av 
samhällsserviceförvaltningens chef. 
 
Förändringar västra Östernäs 
Utöver flytt av planområde har markanvändningen skola utgått ur 
planförslaget vilket även medfört en annan kvartersindelning med lokalgata. 
Planförslaget har även reviderats i det sydvästra hörnet med anledning av 
Byggfaktas etablering på platsen samt befintlig fjärrvärmeledning.    
Bestämmelser kopplade till buller från verksamheten kan komma att införas i 
planhandlingarna.  
 
Förändringar östra Östernäs 
Även här har planområdet flyttats så att det tangerar kommunens fastighet 
längs med Södra Järnvägsgatan. Den stora dagvattenledning som ligger i 
nord-sydlig riktning kommer att ligga kvar då detta är förenat med stora 
kostnader. Den var tidigare tänkt att flyttas och samförläggas med övriga 
ledningar i planerad väg. Detta innebär att ett markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar kommer att behöva läggas ut. Vägen har även 
flyttats ett tiotal meter mot väster för att utöka område med handel, kontor 
och verksamheter. 
 
Bestämmelser kopplade till buller från verksamheten kan komma att införas i 
planhandlingarna.  
     
Sanering 
Inom den västra delen av Östernäs har marken sanerats till känslig 
markanvändning. Den östra delen har inte sanerats till känslig 
markanvändning men delar av det nordvästra hörnet uppfyller kraven på 
känslig markanvändning. 
 
Timmeromlastningen bidrar till buller, damm, vibrationer och störande 
ljuskällor, vilket innebär att den behöver lokaliseras till en annan, för 
verksamheten, lämpligare plats för att det ska vara lämpligt med känslig 
markanvändning på hela Östernäs. Inom ett område på 150 meter från Norra 
stambanan är därför detaljplanerna på Östernäs villkorade med att 
omlastningen skall vara avvecklad för att startbesked skall kunna ges för 
bostäder och vård. Längre från verksamheten är det möjligt att bygga 
bostäder och vård trots att verksamheten är kvar. Andra markanvändningar 
enligt plan kan dock få startbesked inom skyddsområdet på 150 meter.        
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 oktober 2022 
Granskningshandlingar 10 oktober 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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§ 152 Dnr 00086/2021  


Detaljplan för Hybo 6:1 och del av Hybo 12:1 före detta 
Hybo skola - samråd 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ställa ut detaljplan för 


Hybo 6:1 och del av Hybo 12:1, före detta Hybo skola på samråd med 
stöd av 5 kapitlet Plan - och bygglagen (2010:900). 


 
2. Planförslaget medför inte betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 


Miljöbalken (1998:808).     


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden beslutade 14 juni 2022 § 106 att ge 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att arbeta fram ett detaljplaneförslag 
för att ändra den gällande detaljplanen ”Förslag till ändrad och utvidgad 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle” fastställd år 1979.  
 
Ett undersökningssamråd med Länsstyrelsen skedde efter det att beslut om 
planuppdrag fattades. Länsstyrelsen inkom med yttrande att Ljusdals 
kommun bör upprätta en ny detaljplan för området och inte ändra den 
gällande byggnadsplanen, beslut daterat den 23 juni 2022.  
 
Ett ordförandebeslut fattades 2 september 2022 om att en ny detaljplan för 
området ska upprättas. Beslutet meddelades på samhällsservicenämndens 
sammanträde den 20 september 2022, § 145. Förslag till samrådshandlingar 
är upprättade för en ny detaljplan för området.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostads- och centrumändamål 
med möjlighet till byggrätt på fastigheten Hybo 6:1 samt att införa 
varsamhets- och skyddsbestämmelser för att skydda kulturmiljövärdena 
inom fastigheten. Syftet är även att gällande markanvändning för området 
ska utgå varför även del av fastigheten Hybo 12:1 planläggs.  
 
Planförslaget avviker inte från den kommuntäckande översiktsplanen 
fastställd den september 2010 och bedöms inte innebära betydande 
miljöpåverkan enligt 6 kapitlet Miljöbalken (1998:808). Länsstyrelsen delar 
denna bedömning, i beslut daterat den 23 juni 2022. 
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Planförslaget handläggs genom standardförfarande och beslut om antagande 
fattas av kommunstyrelsen.      


Beslutsunderlag 


Samhällsservice3förvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Samrådshandlingar 6 oktober 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
15(33) 


Datum 
2022-10-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 153 Dnr 00135/2021  


Detaljplan för Tälle 35:7-35:8, del av Kläppa 10:68, samt 
övriga fastigheter inom sjukhusområdet i Ljusdal - 
planuppdrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta en detaljplan för 


Tälle 35:7-35:8, del av Kläppa 10:68, samt övriga fastigheter inom 
sjukhusområdet i Ljusdal med stöd av 5 kapitlet i Plan- och bygglagen 
(2010:900).  


 
2. Debitering för planarbetet sker enligt av kommunfullmäktige antagen 


plan- och bygglovstaxa. Planavtal ska, innan arbetet påbörjas, upprättas 
med exploatörer som sökt planbesked. Inom övriga delar uttas 
planavgift i samband med bygglov. 


 
3. Planläggning av området antas inte bli så betydande att en strategisk 


miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) behöver göras.   


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsservicenämnden beslutade den 18 januari 2022, § 3 att ge positivt 
planbesked för upprättande av detaljplan för Tälle 35:7-35:8 samt Kläppa 
10:68, § 4.  
 
I förslag till beslut om planbesked föreslogs att de båda nämnda plan-
beskeden ska upprättas i en och samma detaljplan, vilket även föreslås i detta 
förslag till beslut om planuppdrag.  
 
Syftet med detaljplanen är att befästa nuvarande markanvändning inom 
sjukhusområdet. Detaljplanen syftar även till att pröva markanvändningarna 
kontor, vård och bostäder samt byggrätt för flerfamiljshus i den östra delen 
av planområdet samt att även möjliggöra för bostäder i den västra delen av 
planområdet.  
 
Planläggning bedöms inte utgöra en sådan miljöpåverkan att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen 
delar denna uppfattning i beslut daterat 22 september 2022. 
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Detaljplanen bedöms kunna upprättas genom standardförfarande och antas 
under kvartal fyra 2023 av kommunstyrelsen. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 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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§ 154 Dnr 00136/2022  
 FÖRBESKED.2022.12 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Sjöbo 15:3 i Ljusdal  


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. 


• Bygglovsansökan ska innehålla uppgifter om hur kraven kan komma att 
uppfyllas. Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning 
eller anges i bygghandling. 
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Sammanfattning av ärendet 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Sjöbo 15:3 i 
Ljusdal. 
 
Ansökan avser en avstyckning från fastigheten Sjöbo 15:3 till en tomt på 
1342 kvadratmeter. Den tänkta tomten kommer att bebyggas med ett 
enbostadshus i 1,5 plan med en byggnadsarea på 142,5 kvadratmeter och 
nockhöjd på 7,6 meter. Husförslaget på enbostadshuset är ett ladhus med 
fasad som är träfärgad med svart tegeltak och svarta fönsterkarmar. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Sjöbo 9:7, 13:1, 
14:1, 15:2, 15:3, Tälle 2:12 och Kläppa 7:22. 
 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Remiss har skickats till Miljöenheten som inkommit med att nyanläggning 
av avlopp går att lösa.   
 
Motivering till beslut  
Den tänkta avstyckningen består av betesmark med en åkerholme mitt i 
området som består av enstaka träd och buskar samt gräs. Den tänkta 
avstyckningen kommer att ta en del av betesmarken i anspråk, men bedöms 
inte påverka möjligheterna till fortsatt brukande av betesmarken. 
Tillfartsvägen till den tänkta tomten går att ordna via en förlängning av en 
redan naturlig väg som går fram till den befintliga närliggande ladan. 
 
Markens lämplighet för bebyggande anses möjlig och nyanläggning av 
avlopp går att lösa inom fastigheten.  
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller 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.  
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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 kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 25 augusti 2022 
Karta/översiktsbild diarieförd 25 augusti 2022 
Situationsplan diarieförd 25 augusti 2022 
Husförslag diariefört 25 augusti 2022 
Medgivande från lagfarna fastighetsägare 25 augusti 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 5 oktober 2022 
Remiss svar från miljö diarieförd 30 augusti 2022 
Översiktskarta diarieförd 5 oktober 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) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per informationsbrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Sjöbo 9:7 
Sjöbo 13:1 
Sjöbo  14:1 
Sjöbo  15:2 
Kläppa 7:22 
Tälle 2:12 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 155 Dnr 00168/2021  


Medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan 
på väg 84 mellan Ygskorset och Färila - Svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ärendet sänds vidare till 


Länsstyrelsen i Gävleborgs län som bedöms vara rätt beslutsinstans.    


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om övergångsställe på 60-sträckan på väg 84 mellan 
Ygskorset och Färila har lämnats in. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 145 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Förslagsställaren föreslår att det anordnas ett övergångsställe/ övergångs-
ställen efter 60 (84:an) sträckan mellan Ygskorset och Färila då det inte finns 
ett säkert sätt att korsa vägen från gång och cykelvägen över på andra sidan. 
 
Förslagsställaren vill se ett övergångsställe i anslutning till eventuella 
busshållplatser eller där det finns "påfarter" till gång/cykelvägen.  
Årsdygnstrafik för RV 84 är 5360 fordon per dygn, varvid dygnstrafiken i 
samband med fjällresorna torde ligga högre. 
 
Kommunen bedömer att ett ökat antal övergångsställen skulle öka 
säkerheteten, främst då det gäller barns väg till- och från skolan och ser 
positivt på tillkomsten av fler övergångsställen i centrala Färila.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 145 
Medborgarförslag 16 augusti 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 156 Dnr 00170/2021  


Medborgarförslag om att delen av Renbergsvägen 
mellan Turistvägen och Stationsgatan i Järvsö ska ges 
namnet Järvsöfaks backe - Svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Vägen från Järvsö Station upp till Turistvägen får namnet Järvsöfaks 


backe.          


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har kommit in från Järvsö Rotaryklubb om att namnge 
den väg som går mellan Stationsgatan och Turistvägen, rakt ovanför Järvsö 
Station till Järvsöfaks backe för att hedra travhästen Järvsöfaks med en egen 
gata. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 22 november 2021, § 146 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Järvsöfaks är en travhäst som med sina stora framgångar har varit en god 
ambassadör för Järvsö. Han dog år 2020 och var under sin livstid världens 
bästa kallblodiga travhäst, Järvsöfaks är invald i Travsportens Hall of Fame. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för ortnamnsverksamhet ska Memorialnamn 
användas restriktivt och ”personen” ska vara så pass känd att allmänheten 
inte behöver en förklaring till namnvalet. Vi i namnsättningsgruppen anser 
att Järvsöfaks uppfyller dessa krav.  
 
Ljusdalsbygdens museum har hörts i frågan och inte heller de har något emot 
namnvalet.  
 
Förfrågan om namnsättningen kommer från en i Järvsö lokalt förankrad 
organisation.       
 
Beslutsunderlag 
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2022 
Kartbilaga Järvsöfaks backe 6 oktober 2022Kommunfullmäktiges protokoll 
30 november 2021, § 146 
Medborgarförslag 26 augusti 2021 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 157 Dnr 00177/2021  


Medborgarförslag gällande gatuförsäljning på Riotorget 
i Ljusdal - Svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslag bifalles såtillvida att gata- och parkenheten får i 


uppdrag att se över nuvarande Torghandelsföreskrifter samt undersöka 
möjligheten till torghandel på ”Riotorget”.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om gatuförsäljning på Riotorget har lämnats till 
kommunfullmäktige. Förslagsställaren tycker att man borde tillåta 
gatuförsäljning på Riotorget. Det skulle se trevligt ut och försäljare skulle 
gynnas av den öppna ytan mot genomfartstrafiken. Postplan ligger avsides 
men på Riotorget är det mycket folk i farten. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2021, § 178 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Riktlinjerna kring torghandel i Ljusdals kommun beslutades 2010. I Ljusdal 
finns i riktlinjerna 3 torghandelsplatser, Postplan, framför Tingshuset samt 
framför Fenixhuset i Gamla stan. Fastigheten i Gamla stan är numera såld 
och kan inte längre användas. 
 
Gatapark bör ges ett uppdrag att förnya föreskrifterna samt se om 
möjligheterna att idka torghandel framför Kommunhuset är möjligt.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 178 
Medborgarförslag 6 december 2021 


Propositionsordning 


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


Iréne Jonsson anmäler jäv och Kristoffer Hansson träder in som ordförande. 
Jens Furuskog blir tjänstgörande ersättare. 
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 158 Dnr 00178/2021  


Medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och 
Storhaga utmed väg 83 - Svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget anses besvarat.      


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om belysning mellan Stavsäter och Storhaga utmed 
väg 83 har lämnats till kommunfullmäktige. Förslagsställaren skriver att det 
finns en gång/cykel-ficka utmed vägen och den används flitigt av barn och 
vuxna men saknar belysning. Förslagsställaren skriver att el borde finnas på 
platsen eftersom det finns en upplyst vägskylt på platsen. 
 
Kommunen borde i samarbete med Trafikverket, som äger vägen, driva 
projektet.     
 
Kommunfullmäktige beslutade 13 december 2021, § 179 att delegera 
medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för beslut. 
 
Ärendet har kommunicerats med Trafikverket och svaret är som följer: 
 
” Ärendet behandlades tidigare 1 september 2021 och stod då som utreds 
vidare. Ärendet avslutades senare på grund av lägre prioritet då det inte 
bedöms som varken skolväg eller uttalad GC-väg. 
 
Sedan dess har inget gjorts och nu vid återupptagna kontakter i ärendet så 
har vi ingen möjlighet att prioritera sträckan i nuläget. 
 
Det finns en belysningsmast i korsningspunkten samt vid rastplatsen i 
Stavsätter. Trafikverket har därmed tillgodosett de mest kritiska punkterna 
och kommer inte idag att förtäta belysningen. 
 
Det är viktigt att cyklister som befinner invid vägen har godkänd belysning 
samt även gärna reflexvästar så att vi undviker olyckor.” 
 
Med hänvisning till Trafikverkets skrivelse får därmed förslaget anses vara 
besvarat.    
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 oktober 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 13 december 2021, § 179 
Medborgarförslag 3 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 159 Dnr 00098/2022  


Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att årligen 
ansöka om allmänt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget fördelas i 
proportion till kommunens budgeterade medel och föreningarnas redovisade 
kostnader för öppen verksamhet och arrangemang (publika och interna). En 
garanti om 1 000 kronor per år i ”administrationsbidrag” utbetalas till 
ansökta föreningar och eventuellt ytterligare bidrag om 35 procent av 
föreningens verkliga kostnader, fördelas ut. Maxbelopp för bidraget är 7 500 
kronor. 
 
Fördelning av bidrag till kulturföreningar: 
1. Hälsinglands konstgille 5 472 kr 
2. Järvsö Folkdanslag 7 500 kr 
3. Västra Hälsinglands forskarförening 5 000 kr 
4. Västra Hälsinglands slöjdförening (hemslöjd)  6 361 kr 
Totalt: 24 333 kr             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 september 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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§ 160 Dnr 00120/2022  


Ansökningar om bidrag till fritidsfiske 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.           


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsfiskebidraget är till för kommunens åtta fiskevårdsområdesföreningar. 
Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar för att stimulera och 
underlätta för friluftsliv och sportfiske.  
 
Fritidsfiskebidraget fördelas genom ett grundbidrag 4 500 kronor per år 
(indexregleras med KPI), bidrag till minkfångst 150 kronor per mink och 
fiskeinplantering (fördelas procentuellt till respektive område utifrån 
föregående års omkostnader). 
 
Fördelning av fritidsfiskebidrag till fiskevårdsområdesföreningar: 
1. Färila FVO 36 426 kr 
2. Järvsö FVO 15 518 kr 
3. Ljusdal FVO 27 610 kr 
4. Ramsjö FVO 17 307 kr 
5. Kårböle FVO 14 510 kr 
6. Los/Hamra FVO 13 520 kr 
7. Finnmarken FVO   8 865 kr 
8. Orsa Besparingsskogs FVO   6 244 kr 
Totalt  140 000 kr         


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 september 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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§ 161 Dnr 00138/2022  


Sammanträdesdagar samhällsservicenämnden 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2023 för samhällsservicenämnden godkänns.   


Sammanfattning av ärendet 


Förslag på sammanträdesdagar för samhällsservicenämnden finns: 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
SSN 17 14 14 18 16 13 29 26 24 21 19 
 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 


Propositionsordning 


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


Information om Lupp 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Goda livsvillkor är avgörande för ungas förutsättningar att bland annat få 
makt och inflytande över samhällsutvecklingen och sin egen framtid.  
 
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Resultatet av enkäten  
hjälper oss att ta reda på mer om barn och ungas livsvillkor och kan 
användas av tjänstepersoner och beslutsfattare när de ska planera och fatta 
beslut inom områden som rör barn och unga.  
 
Enkäten har tagits fram av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, MUCF. För att kunna mäta att det arbete och de 
insatser som görs har effekt kan kommunen regelbundet genomföra och 
analysera LUPP, samt komplettera resultatet med annan statistik. Att 
genomföra Lupp är också ett sätt att göra unga delaktiga i det lokala och 
regionala tillväxtarbetet. 
 
LUPP-enkäten genomförs under oktober och november 2022, målgruppen är 
elever i årskurs 8 och gymnasiets år 2. Ljusdals kommun har deltagit i 
undersökningen sedan 2006. Under 2023 kommer elever som har anpassad 
grundskola (tidigare grundsärskola) att genomföra enkäten.   
 
Region Gävleborg genomför även enkäten för unga mellan 19-25 år i 
Gävleborg. Genom att genomföra LUPP vart tredje år, går det att följa 
utvecklingen, trenderna och situationen hos dem som växer upp i Ljusdals 
kommun och i Region Gävleborg. Resultatet ger oss ökad insyn i ungas 
vardag och vi får reda på hur de mår, deras samhällsintresse, vilja att 
påverka, tankar om sin framtid etc. Det går även följa hur trenderna med 
alkohol, tobak och narkotika ser ut samt göra jämförelser med övriga 
kommuner i regionen. 
 
Resultatet av enkäten tas omhand av den samordnings/analysgrupp som 
kommer bildas för kommunfullmäktiges prioriterade uppdrag 1: Alla barn 
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ska lyckas i skolan, med representanter från alla förvaltningar, med uppdrag 
att sprida, implementera och komma med förslag och stöd hur resultatet kan 
användas. Barn och unga ska få möjligheten att vara en del av arbetet.  


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 26 september 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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§ 163 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.    


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 88-94 
SSN  9 
Bygg: 611-698 
Miljö: 516-615       


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 oktober 2022 
Delegationslista 11 oktober 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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