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§ 120 Dnr 00008/2021  

Månadsuppföljning för juni, juli och delårsbokslut per 
augusti samt helårsprognos för 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning för juni, juli och delårsbokslut per augusti samt 

helårsprognos för 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per juni 2021 visar på ett överskott på 3 157 000 
kronor. 
 
Månadsuppföljningen per juli 2021 visar på ett överskott på 3 201 000 
kronor. 
 
Delårsbokslutet per augusti 2021 visar på ett överskott på 4 474 000 kronor 
och helårsprognosen visar på ett överskott på 500 000 kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 9 839 000 
kronor.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 september 2021 
Delårsbokslut 16 september 2021 
Helårsprognos investeringar 16 september 2021 
Månadsuppföljning juli 2021 7 september 2021 
Månadsuppföljning juni 2021 7 september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 121 Dnr 00053/2021  

Detaljbudget 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2022, samt ELP 2023-2024, 

avseende driftbudget samt investeringsbudget godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om samhällsservicenämndens 
rambudget för budgetåret 2022 avseende driftbudget samt investerings-
budget.  
 
När det gäller driftbudgeten innebär kommunfullmäktiges beslut i princip en 
oförändrad rambudget för budgetåret 2022 jämfört med budgetåret 2021. 
Endast smärre justeringar föreslås därför i detaljbudget för 2022 avseende 
verksamheterna inom förvaltningen enligt följande:  
 
+ 48 000 kronor till Kulturenheten för nytt beslutat årligt driftbidrag till 
biografverksamhet (finansieras via ramökning av driftbudget för 
samhällsservicenämnden). 
 
+ 240 000 kronor till Räddningstjänsten för årliga kostnader för deltagande i 
ny samverkansorganisation tillsammans med andra räddningstjänster i 
Gävleborg samt Dalarna (finansieras via omfördelning av budgetmedel från 
centralt konto inom förvaltningen). 
 
När det gäller investeringsbudget så biföll kommunfullmäktige 
samhällsservicenämndens samtliga tilläggsäskanden om investeringsprojekt 
för budgetåret 2022. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår således samhällsservicenämnden att 
besluta om detaljbudget 2022 gällande driftbudget samt investeringsbudget i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Förslag detaljbudget drift och investeringar 7 september 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 122 Dnr 00192/2020 

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten 
Torleif Bakke redogör för verksamheten på fritidsenheten: 
• Simhallen har öppnat, med försiktighet, och den kommer inte att öppna

fullt ut efter 29 september heller. Det börjar bli tryck på simhallen med
bland annat simskolan där det finns ett uppdämt behov.

• Renovering av Ridhuset pågår enligt beslutat projekt 2017-2023. Just nu
sker bland annat röjning runt Ridhuset.

• Åretruntarenan Kläppaåsen för längdskidor, löpning, cykel, orientering
med mera. Utegym planeras och  skidstugan kommer att renoveras.

• Los elljusspår återställt efter stormar. En del skog tas bort för att säkra
elljusspåret.

• Furuberget i Los utvecklas; pistmaskinen ska bytas ut, röjning ska ske.
Ett projekt kommer att startas via Arvsfonden. Det är cirka 100 personer
som köper årskort varje säsong.

• Kolsvedjastugan rustas upp invändigt av fritidsenhetens egna
vaktmästare; nya golv, väggar, kök med mera.

• Hennan har fått nytt utegym med fint läge.
• Färila får en discgolfbana (frisbee). Pengar har sökts från fonder (vind- 

och vattenkraft). Fritidsenheten hjälper till med markfrågan.
• Utegymmet på Måga får belysning.
• Fritidsenheten satsar på skyltning.
• Byamöten, så kallade "medborgardialoger" hålls.
• En konstgräsplan med belysning har iordningsställts i Skästra av Järvsö

IF som har fått pengar från Arvsfonden. Fritidsenheten är inte
inblandade, men har lånat ut staket.

• 14-16 oktober blir det Bandycup i Ljusdal så tills dess ska det finnas is
på IP

• Curlingklubben har stora ekonomiska problem. Klubben funderar på att
inte slå på isaggregaten i år.
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Kulturenheten 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om verksamheten på kulturenheten. 

Kulturskolan 
• I Kulturskolan deltar 350 barn i dans, teater och bild.

När det gäller övriga instrument har man löpande intagning så där är det
svårare att räkna.

• Man jobbar mycket med att nå nya målgrupper, att stärka kulturskolan
och rekryteringen.

• I Kulturskolan kan man hålla på med:
Bild och form, dans, keramik, musik och teater. Man kan spela 16 olika
instrument samt sång, orkesterspel, körsång, musikteori.

• Det har tagits fram en Målarbok om vad man kan göra i Kulturskolan.

Skolkulturen 
• 1 614 barn och ungdomar kommer att få en professionell

kulturupplevelse under skolåret. Det kommer att finnas 10 olika
föreställningar att välja på.

• Koncept för att underlätta förutsättningar för sång och musik i
grundskolan – rösträtt.

• Riktade insatser mot Särskolan.
• Slottehubben; scenen miniaulan, foaje, kafeteria, musikrum med mera -

det är många föreningar som nyttjar lokalerna.

Konsten 
• Inköp pågår. Nya rutiner för inköp av konst.
• Burned trees - undersökning pågår.

Fritidsgårdar 
• Pandemin har krävt mycket av personalen
• Det ordnades smittsäkrad avslutningsaktivitet, lägerverksamhet under

sommaren med mera.
• Fritidsledarna har varit  ute på olika platser. som anpassning.
• Osäkerhet inför hösten.
• Fokusområden - inflytande och delaktighet. Man jobbar med gårdsråd.
• Kommunikation som inte inskränker på GDPR (sms fungerar bäst).
• Kreativt skapande.
• Verksamheten har öppnat upp på alla fritidsgårdar, utan deltagartak,

men med vissa säkerhetsåtgärder. Ungdomarna kommer och personalen
känner sig trygg.
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• Nya möjligheter från 29 september att starta upp gruppaktiviteter med
mera.

• Särskolan - verksamheten ska tillgänglighetgöras för alla.

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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§ 123 Dnr 00123/2021 

Vägplan för ny gång- och cykelväg längs väg 83, 
Rolfhamre-Nore - Information 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har beslutat att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan 
Rolfhamre och Nore för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Den nya gång- och cykelvägen är även tänkt att fungera som koppling till de 
hållplatser som finns utmed den aktuella sträckan. 

Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas 
i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. (14§ 
väglagen/1 kap 5§ lag om byggande av järnväg). 
Trafikverket Region Mitt bedömer att detta är en mindre avvikelse som inte 
strider mot detaljplanerna/områdesbestämmelser syfte. Trafikverket önskar 
kommunens yttrande i frågan, det vill säga om kommunen instämmer i 
bedömningen eller om kommunen anser att detaljplanerna eller 
områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävas helt eller delvis. 

Samhällsserviceförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunen har inget 
att erinra och bedömer det som en mindre avvikelse enligt 14 § väglagen/ 
1kap 5§ lag om byggande av järnväg. 

Beslutsunderlag 

Yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdesbestämmelser 
och ny vägplan för gång- och cykelväg längs väg 83 Rolfhamre – Nore 14 
september 2021 
Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande 
detaljplan/områdesbestämmelser och ny vägplan, 7 september 2021  
Bilaga 1- 3, 7 september 2021    
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Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 124 Dnr 00014/2019 

Detaljplan för del av området kring Bränta 
industriområde (Norr om Rv 84) 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Planuppdraget för området kring Bränta industriområde norr om väg 84
återtas.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav, 15 november 2016, § 
192, förvaltningen i uppdrag att upprätta planförslag för industriändamål 
avseende kommunal mark (del av Borr 2:14) norr om riksväg 84.  

Ljusdals Flygklubb har nyttjanderätt på del av den aktuella fastigheten. 
Nyttjanderätten förlängs med ett år i taget. Norr om Ljusdals Flygklubb 
ligger Ljusdals Motocrossbana som också har arrendeavtal med kommunen. 

Bakgrunden till uppdraget var att kommunen genom en RFI-process skulle 
identifiera förutsättningar för etableringar av industriverksamheter av typen 
”Sustainable Food”. Förvaltningen fick också i uppdrag att ändra detaljplan 
för Bränta industriområde söder om väg 84, (Ljusdals Vik 3:13 med flera) då 
den aktuella exploatören var i behov av en större sammanhängande 
industriyta.  

Den dåvarande exploatören är inte längre aktuell och i dagsläget finns cirka 
24 hektar detaljplanelagd industrimark i Bränta med möjlighet till fortsatta 
etableringar.  

Sedan beslutet om planuppdrag fattades för cirka fem år sedan har ett flertal 
lagar och förordningar tillkommit eller förändrats, vilket gör att en fortsatt 
planläggning skulle kräva ett beslut om förnyat planuppdrag. 

Förvaltningen gör bedömningen att det inte längre är aktuellt att i nuläget 
planlägga fastigheten för industriändamål, utan att detta istället kan 
aktualiseras vid framtida behov.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 november 2016, § 192 

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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§ 125 Dnr 00031/2019 

Detaljplan för Bränta industriområde i Ljusdal (Söder 
om Rv 84) 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Planarbetet upphör och planuppdraget för Bränta industriområde söder
om väg 84 i Ljusdal återtas.

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2 februari 2017, § 27 förvaltningen i uppdrag att 
ändra befintlig detaljplan i Bränta söder om väg 84 för att möjliggöra 
utveckling av en storskalig cirkulär odling av tomater och fisk.  

Kommunen har i dagsläget styckat av och tecknat köpekontrakt på omkring 
6 hektar av det markområde som tidigare var en förutsättning för den 
storskaliga satsning som var aktuell då planarbetet påbörjades. Syftet med 
planändringen var att ersätta nuvarande kvarter med ett större kvarter för att 
möjliggöra sammanhängande byggnader för växthusodling eller industri.  

Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande detaljplans utformning, med 
flera industrikvarter istället för ett stort kvarter, bedöms uppfylla nuvarande 
och kommande behov av industrimark. Vidare anser förvaltningen att det 
inte längre är motiverat att ändra nuvarande detaljplan när varken den 
tilltänkta exploatören längre är aktuell och kommunen inte längre kan 
erbjuda samma markområde. 

Planarbetet bör därför avbrytas och ärendet återtas. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 27 

Propositionsordning 

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

SSN 2021-09-22
(Signerat, SHA-256 ED5B42CB54F8F4CFF0DFE1255B3786A870075567DA6D63B23E64BD2C3FF1E837)

Sida 15 av 40



Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
16(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 

SSN 2021-09-22
(Signerat, SHA-256 ED5B42CB54F8F4CFF0DFE1255B3786A870075567DA6D63B23E64BD2C3FF1E837)

Sida 16 av 40



Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
17(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 126 Dnr 00032/2019 

Detaljplan för Bussgods i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Planuppdraget för Bussgods återtas.

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen fick i uppdrag att ändra detaljplan för 
”Bussgods i Ljusdal” efter delegeringsbeslut av ordförande i 
samhällsutvecklingsutskottet 20 september 2018. 

Syftet med planändringen var att bredda markanvändningen för att underlätta 
försäljning av delar av fastigheten Tälle 45:2 (Bussgods) i linje med tidigare 
beslut. 

I dagsläget förs diskussioner mellan Ljusdalshem och en verksamhetsutövare 
som är intresserad av att hyra fastigheten. Verksamheten bedöms kunna 
rymmas inom nuvarande detaljplan. Ljusdalshem och samhällsservice-
förvaltningen gör bedömningen att försäljningsvärdet av fastigheten inte står 
i proportion till dess strategiska värde med tanke på framtida möjligheter 
kopplade till eventuellt byte av väghållaransvar samt Östernäs utveckling 
och kopplingen centrum-Östernäs.  

Uppdraget bör därför återtas och nytt planuppdrag ges när vidare 
planläggning aktualiseras.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Delegeringsbeslut 20 september 2018 

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 
18(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 127 Dnr 00086/2021 

Planbesked gällande detaljplan för fastigheten Ljusdal 
Hybo 6:1 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen ges ett positivt planbesked
för Hybo 6:1.

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Ljusdal Hybo 6:1, (före detta Hybo skola) omfattas av 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle från 1978. Planen anger 
markanvändningen A, vilket innebär att marken endast får användas för 
allmänt ändamål som stat eller kommun ansvarar för, exempelvis hus för 
post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, 
sjukhus, skola eller kommunal barnstuga. 

Den befintliga skolbyggnaden uppfördes 1911 och har klassats som byggnad 
med stort kulturhistorisk värde då den är en av få byggnader som påminner 
om Hybos blomstrande bruksepok. Bevarande är av väsentligt allmänt 
intresse. Fastigheten är i planen skyddad genom bestämmelsen q, 
kulturreservat/särskild miljöhänsyn. Bestämmelsen innebär att befintlig 
bebyggelse inte får förvanskas. Ändring av bebyggelse får endast ske då 
ändringen inte bedöms påverka byggnadens skala eller karaktär.  

Kommunen har nu sålt fastigheten och ägaren önskar planlägga för 
bostadsändamål, kontor till familjens företag och klädbutik. 

I köpekontraktet, § 13, står att kommunens fastighetsavdelning ansvarar för 
kostnader kopplade till planläggning för att ändra markanvändning, men att 
det åligger köparen att driva processen.   

Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning bör kunna ske 
genom ändring av befintlig plan, då ändringen inte bedöms strida mot 
huvudsyftet med gällande plan och att det inte rör sig om en utökning av 
planområdet. Planändringen bedöms kunna ske genom standardförfarande 
och antas i kommunstyrelsen. Planläggning bedöms kunna inledas det fjärde 
kvartalet 2022 och antas i kommunstyrelsen under 2023. 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas enligt 13 kap 2 § 
plan och bygglagen.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Ansökan om planbesked 28 maj 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
20(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 128 Dnr 00127/2021  
FÖRBESKED.2021.24 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre  
enbostadshus på fastigheten Föränge 4:10  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 17 067 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 
24(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 129 Dnr 00130/2021  
BYGG.2021.193 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Ångsäter 13:7 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(2010:900).

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Eric Ångström, Turistvägen 6A, Järvsö med certifieringsnummer
C002123.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta bygglovshandläggaren för att boka ett samråd.

4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.

6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
27(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 130 Dnr 00128/2021  
FÖRBESKED.2021.23 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Föne 1:13 i Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 11 817 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 
30(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 131 Dnr 00129/2021  
FÖRBESKED.2021.19 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Järvsö-Hamre 12:21 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas
att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående
tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 11 817 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 
33(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 132 Dnr 00126/2021 
BAB.2021.67 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassning beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 
Ansökan gäller installation av trapphiss ner till källaren där det finns bastu 
och värmepump. 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås då den inte kan 
ses som nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig då alla 
funktioner finns på entréplanet. Kostnaden för en trapphiss kan inte 
motiveras med att det finns en bastu i källaren.  

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
34(39) 

Datum 
2021-09-22 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 133 Dnr 00051/2020 

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med augusti 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 77 stycken att jämföra med 79 ärenden januari-augusti 2019 och  96 
ärenden januari-april 2020. Kostnaderna januari-augusti har de senaste åren 
sett ut som nedan: 

2019: 2 610 403 kronor 
2020: 4 386 295 kronor 
2021: 3 373 756 kronor 

Beslutsunderlag 

Presentation status bostadsanpassningsbidrag 16 september 2021 

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 
35(39) 

Datum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 134 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden - muntlig 
information 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett.  

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 
36(39) 

Datum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 135 Dnr 00099/2021  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om fritidsverksamhet för personer 
med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk 
ohälsa 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till kommunstyrelsen.     

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår att kommunal fritidsverksamhet ska tillskapas för 
personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 
”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” bedriver redan denna typ av 
verksamhet för vuxna kunder över 18 år som har ett beslut om LSS-insats. 
Då denna verksamhet redan finns etablerad föreslår samhällsservice-
nämnden att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om denna verksamhet 
även kan erbjudas till ungdomar inom målgruppen. 
 
Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 
Kulturskolan och Fritidsgårdar, och välkomnar initiativ om samverkan och 
samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg. Kulturskolan 
planerar för närvarande också riktade verksamhetsinsatser för barn inom 
Särskolan, då denna grupp av barn tidigare varit underrepresenterade i 
ordinarie verksamhet. 
             
Samhällsservicenämnden föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att 
utreda möjligheterna att utöka det verksamhetsmässiga ansvarsområdet för 
”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” till att omfatta även 
verksamhet för ungdomar inom målgruppen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2021 
Undersökning av medborgarförslag 18 juni 2021 
Medborgarförslag 18 juni 2021 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
37(39) 

Datum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
38(39) 

Datum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 136 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN:        62-76 
Bygg:  § 585-695 
Miljö:         § 508-584     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 september 2021 
Delegationslistor 15 september 2021 

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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
39(39) 

Datum 
2021-09-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 137 Dnr 00132/2021  

Initiativärende från Pernilla Färlin (M) gällande skyltar 
vid infarten till Tallåsen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet skickas till samhällsservicenämndens beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Färlin (M) anmäler ett initiativärende gällande skyltar vid infarten 
till Tallåsen. 
 
Hon skriver att Byarådet i Tallåsen önskar att kommunen hjälper till att sätta 
upp en skylt , liknande den som sitter vid infarten till Gamla stan i Ljusdal.  
 
Kommunen kan samtidigt också sätta upp skyltar angående skola och 
fotbollsplan. Företagarna får köpa sin reklamplats och stort intresse finns 
från flera företag. Även en bensinmack kommer att starta upp i Tallåsen som 
är intresserad av att synas. 
 
Pernilla Färlin yrkar på att förvaltningschefen sätter upp skyltar, typ den vid 
infarten till Gamla stan i Ljusdal, vid infarten till Tallåsen och använder 
pengar från de medel som avsatts för skyltar, för det fall att vägbytet skulle 
ha blivit av.   

Beslutsunderlag 

Initiativärende 22 september 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till beredningen och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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Iréne Jonsson (S), ordförande 
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Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Kerstin Andersson, controller, § 120-121 
Torleif Bakke, fritidsenheten, § 122 
Elin Sundberg, kulturenheten, § 122 
Esbjörn Johansson, chef fritidsgårdar, § 122 
Viktor Svensson, planingenjör, § 123 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2021-09-22 


Datum för anslags uppsättande 2021-09-24 


Datum för anslags nedtagande 2021-10-18 
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Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 120 Dnr 00008/2021  


Månadsuppföljning för juni, juli och delårsbokslut per 
augusti samt helårsprognos för 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning för juni, juli och delårsbokslut per augusti samt 


helårsprognos för 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per juni 2021 visar på ett överskott på 3 157 000 
kronor. 
 
Månadsuppföljningen per juli 2021 visar på ett överskott på 3 201 000 
kronor. 
 
Delårsbokslutet per augusti 2021 visar på ett överskott på 4 474 000 kronor 
och helårsprognosen visar på ett överskott på 500 000 kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 9 839 000 
kronor.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 september 2021 
Delårsbokslut 16 september 2021 
Helårsprognos investeringar 16 september 2021 
Månadsuppföljning juli 2021 7 september 2021 
Månadsuppföljning juni 2021 7 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 121 Dnr 00053/2021  


Detaljbudget 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2022, samt ELP 2023-2024, 


avseende driftbudget samt investeringsbudget godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade i juni 2021 om samhällsservicenämndens 
rambudget för budgetåret 2022 avseende driftbudget samt investerings-
budget.  
 
När det gäller driftbudgeten innebär kommunfullmäktiges beslut i princip en 
oförändrad rambudget för budgetåret 2022 jämfört med budgetåret 2021. 
Endast smärre justeringar föreslås därför i detaljbudget för 2022 avseende 
verksamheterna inom förvaltningen enligt följande:  
 
+ 48 000 kronor till Kulturenheten för nytt beslutat årligt driftbidrag till 
biografverksamhet (finansieras via ramökning av driftbudget för 
samhällsservicenämnden). 
 
+ 240 000 kronor till Räddningstjänsten för årliga kostnader för deltagande i 
ny samverkansorganisation tillsammans med andra räddningstjänster i 
Gävleborg samt Dalarna (finansieras via omfördelning av budgetmedel från 
centralt konto inom förvaltningen). 
 
När det gäller investeringsbudget så biföll kommunfullmäktige 
samhällsservicenämndens samtliga tilläggsäskanden om investeringsprojekt 
för budgetåret 2022. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår således samhällsservicenämnden att 
besluta om detaljbudget 2022 gällande driftbudget samt investeringsbudget i 
enlighet med förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 september 2021 
Förslag detaljbudget drift och investeringar 7 september 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 122 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsenheten 
Torleif Bakke redogör för verksamheten på fritidsenheten: 
• Simhallen har öppnat, med försiktighet, och den kommer inte att öppna 


fullt ut efter 29 september heller. Det börjar bli tryck på simhallen med 
bland annat simskolan där det finns ett uppdämt behov. 


• Renovering av Ridhuset pågår enligt beslutat projekt 2017-2023. Just nu 
sker bland annat röjning runt Ridhuset. 


• Åretruntarenan Kläppaåsen för längdskidor, löpning, cykel, orientering 
med mera. Utegym planeras och  skidstugan kommer att renoveras. 


• Los elljusspår återställt efter stormar. En del skog tas bort för att säkra 
elljusspåret.  


• Furuberget i Los utvecklas; pistmaskinen ska bytas ut, röjning ska ske. 
Ett projekt kommer att startas via Arvsfonden. Det är cirka 100 personer 
som köper årskort varje säsong. 


• Kolsvedjastugan rustas upp invändigt av fritidsenhetens egna 
vaktmästare; nya golv, väggar, kök med mera. 


• Hennan har fått nytt utegym med fint läge. 
• Färila får en discgolfbana (frisbee). Pengar har sökts från fonder (vind- 


och vattenkraft). Fritidsenheten hjälper till med markfrågan. 
• Utegymmet på Måga får belysning. 
• Fritidsenheten satsar på skyltning. 
• Byamöten, så kallade "medborgardialoger" hålls. 
• En konstgräsplan med belysning har iordningsställts i Skästra av Järvsö 


IF som har fått pengar från Arvsfonden. Fritidsenheten är inte 
inblandade, men har lånat ut staket. 


• 14-16 oktober blir det Bandycup i Ljusdal så tills dess ska det finnas is 
på IP 


• Curlingklubben har stora ekonomiska problem. Klubben funderar på att 
inte slå på isaggregaten i år. 
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Kulturenheten 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om verksamheten på kulturenheten. 
 
Kulturskolan 
• I Kulturskolan deltar 350 barn i dans, teater och bild. 


När det gäller övriga instrument har man löpande intagning så där är det 
svårare att räkna. 


• Man jobbar mycket med att nå nya målgrupper, att stärka kulturskolan 
och rekryteringen. 


• I Kulturskolan kan man hålla på med: 
Bild och form, dans, keramik, musik och teater. Man kan spela 16 olika 
instrument samt sång, orkesterspel, körsång, musikteori. 


• Det har tagits fram en Målarbok om vad man kan göra i Kulturskolan. 
 
Skolkulturen 
• 1 614 barn och ungdomar kommer att få en professionell 


kulturupplevelse under skolåret. Det kommer att finnas 10 olika 
föreställningar att välja på. 


• Koncept för att underlätta förutsättningar för sång och musik i 
grundskolan – rösträtt. 


• Riktade insatser mot Särskolan. 
• Slottehubben; scenen miniaulan, foaje, kafeteria, musikrum med mera - 


det är många föreningar som nyttjar lokalerna. 
 
Konsten 
• Inköp pågår. Nya rutiner för inköp av konst. 
• Burned trees - undersökning pågår. 
 
Fritidsgårdar 
• Pandemin har krävt mycket av personalen 
• Det ordnades smittsäkrad avslutningsaktivitet, lägerverksamhet under 


sommaren med mera. 
• Fritidsledarna har varit  ute på olika platser. som anpassning. 
• Osäkerhet inför hösten. 
• Fokusområden - inflytande och delaktighet. Man jobbar med gårdsråd.  
• Kommunikation som inte inskränker på GDPR (sms fungerar bäst).  
• Kreativt skapande. 
• Verksamheten har öppnat upp på alla fritidsgårdar, utan deltagartak, 


men med vissa säkerhetsåtgärder. Ungdomarna kommer och personalen 
känner sig trygg. 
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• Nya möjligheter från 29 september att starta upp gruppaktiviteter med 
mera.  


• Särskolan - verksamheten ska tillgänglighetgöras för alla. 


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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§ 123 Dnr 00123/2021  


Vägplan för ny gång- och cykelväg längs väg 83, 
Rolfhamre-Nore - Information 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Trafikverket har beslutat att bygga en ny belyst gång- och cykelväg mellan 
Rolfhamre och Nore för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Den nya gång- och cykelvägen är även tänkt att fungera som koppling till de 
hållplatser som finns utmed den aktuella sträckan. 
 
Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser får inte väg byggas 
i strid mot planen eller bestämmelserna. Om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. (14§ 
väglagen/1 kap 5§ lag om byggande av järnväg). 
Trafikverket Region Mitt bedömer att detta är en mindre avvikelse som inte 
strider mot detaljplanerna/områdesbestämmelser syfte. Trafikverket önskar 
kommunens yttrande i frågan, det vill säga om kommunen instämmer i 
bedömningen eller om kommunen anser att detaljplanerna eller 
områdesbestämmelser behöver ändras eller upphävas helt eller delvis. 
 
Samhällsserviceförvaltningen skriver i sitt yttrande att kommunen har inget 
att erinra och bedömer det som en mindre avvikelse enligt 14 § väglagen/ 
1kap 5§ lag om byggande av järnväg. 


Beslutsunderlag 


Yttrande över avvikelse mellan gällande detaljplan/områdesbestämmelser 
och ny vägplan för gång- och cykelväg längs väg 83 Rolfhamre – Nore 14 
september 2021 
Begäran om yttrande över avvikelse mellan gällande 
detaljplan/områdesbestämmelser och ny vägplan, 7 september 2021  
Bilaga 1- 3, 7 september 2021    
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 124 Dnr 00014/2019  


Detaljplan för del av området kring Bränta 
industriområde (Norr om Rv 84) 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planuppdraget för området kring Bränta industriområde norr om väg 84 


återtas.       


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott gav, 15 november 2016, § 
192, förvaltningen i uppdrag att upprätta planförslag för industriändamål 
avseende kommunal mark (del av Borr 2:14) norr om riksväg 84.  
 
Ljusdals Flygklubb har nyttjanderätt på del av den aktuella fastigheten. 
Nyttjanderätten förlängs med ett år i taget. Norr om Ljusdals Flygklubb 
ligger Ljusdals Motocrossbana som också har arrendeavtal med kommunen. 
 
Bakgrunden till uppdraget var att kommunen genom en RFI-process skulle 
identifiera förutsättningar för etableringar av industriverksamheter av typen 
”Sustainable Food”. Förvaltningen fick också i uppdrag att ändra detaljplan 
för Bränta industriområde söder om väg 84, (Ljusdals Vik 3:13 med flera) då 
den aktuella exploatören var i behov av en större sammanhängande 
industriyta.  
 
Den dåvarande exploatören är inte längre aktuell och i dagsläget finns cirka 
24 hektar detaljplanelagd industrimark i Bränta med möjlighet till fortsatta 
etableringar.  
 
Sedan beslutet om planuppdrag fattades för cirka fem år sedan har ett flertal 
lagar och förordningar tillkommit eller förändrats, vilket gör att en fortsatt 
planläggning skulle kräva ett beslut om förnyat planuppdrag. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att det inte längre är aktuellt att i nuläget 
planlägga fastigheten för industriändamål, utan att detta istället kan 
aktualiseras vid framtida behov.  
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 15 november 2016, § 192 


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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§ 125 Dnr 00031/2019  


Detaljplan för Bränta industriområde i Ljusdal (Söder 
om Rv 84) 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planarbetet upphör och planuppdraget för Bränta industriområde söder 


om väg 84 i Ljusdal återtas.           


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen gav 2 februari 2017, § 27 förvaltningen i uppdrag att 
ändra befintlig detaljplan i Bränta söder om väg 84 för att möjliggöra 
utveckling av en storskalig cirkulär odling av tomater och fisk.  
 
Kommunen har i dagsläget styckat av och tecknat köpekontrakt på omkring 
6 hektar av det markområde som tidigare var en förutsättning för den 
storskaliga satsning som var aktuell då planarbetet påbörjades. Syftet med 
planändringen var att ersätta nuvarande kvarter med ett större kvarter för att 
möjliggöra sammanhängande byggnader för växthusodling eller industri.  
 
Förvaltningen gör bedömningen att nuvarande detaljplans utformning, med 
flera industrikvarter istället för ett stort kvarter, bedöms uppfylla nuvarande 
och kommande behov av industrimark. Vidare anser förvaltningen att det 
inte längre är motiverat att ändra nuvarande detaljplan när varken den 
tilltänkta exploatören längre är aktuell och kommunen inte längre kan 
erbjuda samma markområde. 
 
Planarbetet bör därför avbrytas och ärendet återtas. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2017, § 27 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 126 Dnr 00032/2019  


Detaljplan för Bussgods i Ljusdal 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planuppdraget för Bussgods återtas.       


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen fick i uppdrag att ändra detaljplan för 
”Bussgods i Ljusdal” efter delegeringsbeslut av ordförande i 
samhällsutvecklingsutskottet 20 september 2018. 
 
Syftet med planändringen var att bredda markanvändningen för att underlätta 
försäljning av delar av fastigheten Tälle 45:2 (Bussgods) i linje med tidigare 
beslut. 
 
I dagsläget förs diskussioner mellan Ljusdalshem och en verksamhetsutövare 
som är intresserad av att hyra fastigheten. Verksamheten bedöms kunna 
rymmas inom nuvarande detaljplan. Ljusdalshem och samhällsservice-
förvaltningen gör bedömningen att försäljningsvärdet av fastigheten inte står 
i proportion till dess strategiska värde med tanke på framtida möjligheter 
kopplade till eventuellt byte av väghållaransvar samt Östernäs utveckling 
och kopplingen centrum-Östernäs.  
 
Uppdraget bör därför återtas och nytt planuppdrag ges när vidare 
planläggning aktualiseras.             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Delegeringsbeslut 20 september 2018 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
18(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 127 Dnr 00086/2021  


Planbesked gällande detaljplan för fastigheten Ljusdal 
Hybo 6:1 


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


för Hybo 6:1.     


Sammanfattning av ärendet 


Fastigheten Ljusdal Hybo 6:1, (före detta Hybo skola) omfattas av 
byggnadsplan för Hybo stationssamhälle från 1978. Planen anger 
markanvändningen A, vilket innebär att marken endast får användas för 
allmänt ändamål som stat eller kommun ansvarar för, exempelvis hus för 
post och tele, statlig ämbetsbyggnad, statskyrka, kommunalhus, brandstation, 
sjukhus, skola eller kommunal barnstuga. 
 
Den befintliga skolbyggnaden uppfördes 1911 och har klassats som byggnad 
med stort kulturhistorisk värde då den är en av få byggnader som påminner 
om Hybos blomstrande bruksepok. Bevarande är av väsentligt allmänt 
intresse. Fastigheten är i planen skyddad genom bestämmelsen q, 
kulturreservat/särskild miljöhänsyn. Bestämmelsen innebär att befintlig 
bebyggelse inte får förvanskas. Ändring av bebyggelse får endast ske då 
ändringen inte bedöms påverka byggnadens skala eller karaktär.  
 
Kommunen har nu sålt fastigheten och ägaren önskar planlägga för 
bostadsändamål, kontor till familjens företag och klädbutik. 
 
I köpekontraktet, § 13, står att kommunens fastighetsavdelning ansvarar för 
kostnader kopplade till planläggning för att ändra markanvändning, men att 
det åligger köparen att driva processen.   
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning bör kunna ske 
genom ändring av befintlig plan, då ändringen inte bedöms strida mot 
huvudsyftet med gällande plan och att det inte rör sig om en utökning av 
planområdet. Planändringen bedöms kunna ske genom standardförfarande 
och antas i kommunstyrelsen. Planläggning bedöms kunna inledas det fjärde 
kvartalet 2022 och antas i kommunstyrelsen under 2023. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
19(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas enligt 13 kap 2 § 
plan och bygglagen.             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2021 
Ansökan om planbesked 28 maj 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
20(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 128 Dnr 00127/2021  
 FÖRBESKED.2021.24 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre  
enbostadshus på fastigheten Föränge 4:10  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900) 


meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 17 067 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 


Ansökan avser en avstyckning av och uppförande av tre bostadshus med 
tillhörande garage på fastigheten Föränge 4:10  i Nor, Ljusdals kommun. 
Huvudbyggnaderna är tänkt att vara mellan 90-200 kvadratmeter i 1 eller 1,5 
plan. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
21(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Förutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser och ligger 
utanför sammanhållen bebyggelse.  
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
(1998:808). 
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
Området är utpekat i Ljusdals kommuns LIS-plan (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen), lagakraftvunnen 24 maj 2017. 
Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter 
från Kalvsjön.  
Beviljad strandskyddsdispens med ärendenummer: STRAND.2021.29, med 
delegationsbeslut SSN:21/543, daterad 2 juli 2021, finns för området. 
Godkännande för anslutning till vägföreningen Nor-Nordsjö Östra 
Vägsamfällighet finns. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Nor 2:19, 2:23, 2:8, 
4:10, 4:16, Järvsö-Vik 2:18, Föränge 4:10 och Förnebo 13:1. 
Yttrande har inkommit från fastigheterna Nor 2:8 och Nor 2:19 angående 
traktorväg som de inte vill ska bli blockerad. Traktorvägen går över den 
tänkta fastigheten Föränge 4:10.  
Sökande har fått tag del av yttrandena 3 september 2021. 
 
Motivering till beslut  
Området där avstyckningen är planerad består idag till mesta del av uppväxt 
sly. 
 
Den nya byggnationen bedöms inte påverka området nämnvärt då den är i 
direkt närhet av redan befintlig bebyggelse. Den sökta åtgärden bedöms 
passa in i omgivningen och anses vara lämplig med hänsyn till 
landskapsbilden.  
 
Den tänkta placeringen för nybyggnationen bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet i området på ett negativt sätt. 
 
Föreslagna åtgärden bedöms kunna uppfylla kraven som anges i 2 kap. 2-6 
§§ plan- och bygglagen samt 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Då avstyckningen av nya fastigheter inte kommer att påverka traktorvägen 
som går över den berörda fasigheten och att byggnationen inte bedöms 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
22(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


påverka området negativt kan förhandsbesked medges för den sökta åtgärden 
enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Vid vidare utveckling av området kan detaljplaneläggning krävas. 
 
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 kan kräva tillstånd av eller anmälan till annan myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 27 juni 2021 
Översiktskarta diarieförd 27 juni 2021 
Situationsplan diarieförd 3 september 2021 
Foton från platsen diarieförda 27 juni 2021 
Bilaga med husförslag diarieförd 27 juni 2021 
Godkännande från vägsamfälligheten diarieförd 17 augusti 2021 
Yttrande från sakägare Nor 2:8 diariefört 26 augusti 2021 
Yttrande från sakägare Nor 2:19 diariefört 26 augusti 2021 
Bemötande av yttrande från sökande diariefört 3 september 2021 


Yrkanden 


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


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
23(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" 
Nor 2:19, 2:23, 2:8, 4:10, 4:16, Järvsö-Vik 2:18, Föränge 4:10 och Förnebo 
13:1. 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
24(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 129 Dnr 00130/2021  
 BYGG.2021.193 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Ångsäter 13:7 i Ljusdal  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 


(2010:900).  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Eric Ångström, Turistvägen 6A, Järvsö med certifieringsnummer 
C002123. 


 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta bygglovshandläggaren för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
5. Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i 


detta ärende.  
 
6. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Energibalansberäkning 
Konstruktionshandlingar 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser en nybyggnad på Ångsäter 13:7 av ett enbostadshus med 
garage gällande en våning, med en bruttoarea på 228 kvadratmeter. Kulören 
på fastigheten blir vit. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
25(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
men inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig (enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen). Ägare av fastigheterna 
Ångsäter 4:12, 13:1, 13:5, 13:6 och 13:8 har bedöms vara berörda. 
 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Grannegodkännande finns inlämnad i samband med ansökan från 
fastighetsägare till Ångsäter 13:5 och Ångsäter 13:6. 
 
Motivering till beslut 
Föreslagen åtgärd ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen 
bebyggelse. Nybyggnationen anses vara ett lämpligt komplement till redan 
befintlig byggnation i området. 
 
Åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap. plan- och bygglagen. 
Den sökta åtgärden bedöms inte avvika från den rådande 
byggnadstraditionen eller påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse. 
 
Bygglov medges med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö. 
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
26(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan och anmälan om kontrollansvarige diarieförda 18 juni 2021 
Anmälan för installation av eldstad/rökkanal diarieförd 20 augusti 2021 
Fasadritningar diarieförda 17 augusti 2021 
Situationsplan diarieförd 27 augusti 2021 
Nybyggnadskarta diarieförd 18 juni 2021 
Sektionsritning diarieförd 17 augusti 2021 
Planritning diarieförd 17 augusti 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 18 juni 2021 
Översiktskarta diarieförd 14 september 14 september 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Pernilla Färlin (M); 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) 
Kontrollansvarige (beslutet) 
JO-Sotning (beslut)  Via e-post 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Ångsäter 4:12 
Ångsäter 13:1 
Ångsäter 13:5 
Ångsäter 13:6 
Ångsäter 13:8  
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Hur man överklagar, se bilaga. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
27(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 130 Dnr 00128/2021  
 FÖRBESKED.2021.23 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på fastigheten Föne 1:13 i Ljusdals kommun  


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


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 11 817 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 


Ansökan avser nybyggnad av fritidshus på Föne 1:13 i Ljusdals kommun.  
Den tänkta tomten omfattar 800 kvadratmeter där det är tänkt att uppföra en 
stuga på 30 kvadratmeter med svart plåttak och röd träpanel med vita knutar 
i klassisk stil.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
28(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området ligger utanför strandskyddat område.  
 
Kulturmiljövärden  
Den tänkta platsen har inget utpekat kulturhistoriska värde. 
I närområdet finns fornlämningar. Avstånd mellan den tänkta etableringen 
och fornlämningarna är cirka 230 meter. Nämnden bedömer därmed att 
dessa inte påverkas av etableringen.   
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Föne 1:13, Föne 1:26, Föne 1:27, 
Föne 15:11 och Katrineberg 1:25. 
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
Den tänkta etableringen bedöms vara väl anpassad till kringliggande 
fastigheter som består av utspridda mindre fastigheter med mindre 
byggnation i klassisk stil.  
Riksintresset avseende naturvård bedöms inte påverkas av den sökta 
åtgärden.  
Åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och bygglagen  
(markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen varför ansökan 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.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 26 juli 2021 
Översiktskarta diarieförd  26 juli 2021 
Flygfoto diariefört 26 juli 2021 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
29(39) 


Datum 
2021-09-22 
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Situationsplan diarieförd  26 juli 2021 
Husritningar diarieförda  26 juli 2021 
Medgivande från lagfaren ägare diariefört 2 augusti 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Pernilla Färlin (M); 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 till Föne 1:13 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Föne 1:13 
Föne 1:26 
Föne 1:27 
Föne 15:11 
Katrineberg 1:25 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 131 Dnr 00129/2021  
 FÖRBESKED.2021.19 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Järvsö-Hamre 12:21 i Järvsö  


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


att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 
tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 11 817 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 


Ansökan avser etablering av en tomt om cirka 1100 kvadratmeter på Järvsö-
Hamre 12:21 i Järvsö. där fritidshus i ett plan om cirka 80-90 kvadratmeter 
med svart plåttak och träfasad med järnvitrol och med röda knutar samt 
foder. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
31(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Fastigheten omfattas inte av några utpekade riksintressen. 
Fastigheten omfattas inte av strandskydd.  
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Grönås 1:14, Järvsö-Hamre 
12:34, Järvsö-Hamre 12:40 och Järvsö-Hamre 8:5.  
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara en naturlig förtätning av en befintlig 
bebyggelsestruktur där flera byggnaden skapar en bykärna blandat med äldre 
och nyare byggnation.  
Den tänkta etableringen bedöms vara anpassad till befintliga fastigheter i 
området avseende tomtstorlek och husförslagets formspråk återfinns i 
dagsläget på den redan befintliga tomten.  
 
Den föreslagna åtgärden bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- 
och bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen 
varför ansökan 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.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 14 juli 2021 
Översiktskarta diarieförd 9 september 2021 
Situationsplan diarieförd 14 juli 2021 
Husförslag diariefört 14 juli 2021 
Yttrande från Järvsö-Hamre 12:34 diariefört 18 augusti 2021 
Yttrande från Järvsö-Hamre 12:40 diariefört 6 augusti 2021     







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
32(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Pernilla Färlin (M); 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) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Grönås 1:14  
Järvsö-Hamre 12:34  
Järvsö-Hamre 12:40  
Järvsö-Hamre 8:5  
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
33(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 132 Dnr 00126/2021  
 BAB.2021.67 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassning beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen. 
Ansökan gäller installation av trapphiss ner till källaren där det finns bastu 
och värmepump. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås då den inte kan 
ses som nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig då alla 
funktioner finns på entréplanet. Kostnaden för en trapphiss kan inte 
motiveras med att det finns en bastu i källaren.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
34(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 133 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 


1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med augusti 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 77 stycken att jämföra med 79 ärenden januari-augusti 2019 och  96 
ärenden januari-april 2020. Kostnaderna januari-augusti har de senaste åren 
sett ut som nedan: 
 
2019:  2 610 403 kronor  
2020:  4 386 295 kronor 
2021:  3 373 756 kronor 


Beslutsunderlag 


Presentation status bostadsanpassningsbidrag 16 september 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
35(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 134 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden - muntlig 
information 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
36(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 135 Dnr 00099/2021  


Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag om fritidsverksamhet för personer 
med någon form av diagnos, lågbegåvning och psykisk 
ohälsa 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns och skickas till kommunstyrelsen.     


Sammanfattning av ärendet 


Förslagsställaren föreslår att kommunal fritidsverksamhet ska tillskapas för 
personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 
”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” bedriver redan denna typ av 
verksamhet för vuxna kunder över 18 år som har ett beslut om LSS-insats. 
Då denna verksamhet redan finns etablerad föreslår samhällsservice-
nämnden att omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda om denna verksamhet 
även kan erbjudas till ungdomar inom målgruppen. 
 
Samhällsservicenämnden bedriver verksamhet för barn och ungdomar via 
Kulturskolan och Fritidsgårdar, och välkomnar initiativ om samverkan och 
samarbete från fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg. Kulturskolan 
planerar för närvarande också riktade verksamhetsinsatser för barn inom 
Särskolan, då denna grupp av barn tidigare varit underrepresenterade i 
ordinarie verksamhet. 
             
Samhällsservicenämnden föreslår att omsorgsnämnden ges i uppdrag att 
utreda möjligheterna att utöka det verksamhetsmässiga ansvarsområdet för 
”Fritidsverksamheten inom Stöd och Omsorg” till att omfatta även 
verksamhet för ungdomar inom målgruppen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 augusti 2021 
Undersökning av medborgarförslag 18 juni 2021 
Medborgarförslag 18 juni 2021 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
37(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
38(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 136 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN:        62-76 
Bygg:  § 585-695 
Miljö:         § 508-584     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 september 2021 
Delegationslistor 15 september 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
39(39) 


Datum 
2021-09-22 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 137 Dnr 00132/2021  


Initiativärende från Pernilla Färlin (M) gällande skyltar 
vid infarten till Tallåsen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet skickas till samhällsservicenämndens beredning.  


Sammanfattning av ärendet 


Pernilla Färlin (M) anmäler ett initiativärende gällande skyltar vid infarten 
till Tallåsen. 
 
Hon skriver att Byarådet i Tallåsen önskar att kommunen hjälper till att sätta 
upp en skylt , liknande den som sitter vid infarten till Gamla stan i Ljusdal.  
 
Kommunen kan samtidigt också sätta upp skyltar angående skola och 
fotbollsplan. Företagarna får köpa sin reklamplats och stort intresse finns 
från flera företag. Även en bensinmack kommer att starta upp i Tallåsen som 
är intresserad av att synas. 
 
Pernilla Färlin yrkar på att förvaltningschefen sätter upp skyltar, typ den vid 
infarten till Gamla stan i Ljusdal, vid infarten till Tallåsen och använder 
pengar från de medel som avsatts för skyltar, för det fall att vägbytet skulle 
ha blivit av.   


Beslutsunderlag 


Initiativärende 22 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet skickas 
till beredningen och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beredningen 
Akt 
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