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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-04-07

Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdag 7 april 2020 klockan 08:30-10:40

Beslutande

Ledamöter
Iréne Jonsson (S), Ordförande
Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande
Oscar Löfgren (V)
Kent Simsson (C), ersättare för Sigurd Mattsson (C)
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L)
Mårten Züchner (V), ersättare för Christer Sjöström (M)
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD)

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Kerstin Andersson, ekonom
Fredrik Wallby, planingenjör
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef
Elin Sundberg, kulturchef
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare
Roland Nilsson, bygglovshandläggare
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Oscar Löfgren

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-04-08

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Ulrica Swärd Bütikofer
Ordförande

Iréne Jonsson
Justerare

Oscar Löfgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 57-71
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ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2020-04-07
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Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal
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Ulrica Swärd Bütikofer
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 57

Datum

2020-04-07

Dnr 00030/2020

Månadsuppföljning februari 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Månadsuppföljningen per februari 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljningen för perioden januari-februari 2020 visar på ett
överskott på 811 000 kronor.
Plan- och byggenheten samt miljöenheten har haft högre intäkter i
början av året vilket innebär att enheterna redovisar ett överskott.
För kulturenheten kommer kostnaderna för aktiviteter senare under året
vilket medför att enheten för närvarande redovisar ett överskott.
Biblioteksverksamheten har högre kostnader för inköp av medier i
början av året vilket medför att enheten redovisar ett underskott.
Bostadsanpassningsbidragen har varit högre än budgeterat i början av
året vilket medför ett underskott.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 26 mars 2020
Uppföljning februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Datum

2020-04-07

Dnr 00029/2020

Budget 2021 och ELP 2022-2023 - information
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Iréne Jonsson informerar om särskilda direktiv från
budgetberedningen som kommer att beslutas av kommunfullmäktige i
april. Det nya direktivet innebär att samhällsservicenämnden måste
spara ytterligare fem procent. Sedan tidigare fanns ett sparbeting för
2021 på 2,8 miljoner kronor. Enligt det nya budgetdirektivet kommer
samhällsservicenämnden behöva spara hela åtta miljoner kronor 2021.
Budgetprocessen har flyttats fram så att beslut om budget kommer att
fattas av kommunfullmäktige i oktober. Nämnden måste därför fatta
beslut om budget först i augusti.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att
informationen noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller
detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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§ 59

Datum

2020-04-07

Dnr 00035/2019

Detaljplan för del av Järvsö-Kyrkby 23:3 med flera
"Grottbadet" - avslutande av uppdrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Planuppdraget för Järvsö-Kyrkby 23:3 med flera ”Grottbadet”
avslutas.

2.

Exploatören av framtida badanläggning delges detta beslut och
ombeds inkomma med ny ansökan om planbesked utifrån
nuvarande projektförutsättningar.

Sammanfattning av ärendet
Under 2012 inkom Järvsö Grottbad AB med en ansökan om
planuppdrag för detaljplaneläggning av äventyrsbad inom området
benämnt Öjebergets sydsida.
Kommunstyrelsen gav 16 april 2013, § 93 samhälsutvecklingsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. Avtal tecknades mellan
Ljusdals kommun och Järvsö Grottbad AB. Avtalet med
kostnadsfördelning beräknades utifrån den då planerade verksamheten
och dess placering.
Länsstyrelsen gjorde 13 augusti 2013 även en bedömning att
detaljplanen utifrån den då aktuella platsen medförde betydande
miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 12
§ miljöbalken skulle upprättas.
Föreslaget område för ”Grottbadet” är i dag planlagt för bostadsändamål och till största delen utbyggt. En förutsättning för föreslagen
placering var att delar av den planlagda bostadsmarken skulle användas
för badanläggningen.
Ett reservationsavtal tecknades 22 oktober 2018 mellan Ljusdals
kommun och Järvsö Grottbad AB gällande försäljning av fastigheten
Järvsö-Kyrkby 23:2. Reservationsavtalet innebar bland annat att
kommunen inte skulle sälja marken till någon annan under denna tid

Justerandes signatur
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Sida
6(21)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-04-07

och att de skulle få möjlighet att köpa marken då detaljplanen vunnit
laga kraft. Reservationsavtalet för marken löpte ut 1 februari 2020.
En ny ansökan om reservationsavtal har inkommit från Järvsö Bergsbad
AB och är under behandling.
På grund av nedanstående punkter bedömer samhällsserviceförvaltningen att befintligt planuppdrag bör avslutat och att exploatör
för framtida badanläggning istället ombeds inkomma med en ny
ansökan om planbesked utifrån nuvarande projektförutsättningar.
Området för nuvarande markreservation och framtida planläggning
avser ett annat än tidigare planuppdrag.
Tidigare planavtal tecknades med en annan exploatör än nuvarande och
kostnader beräknades utifrån andra förutsättningar.
Omfattningen av verksamheten skiljer sig från tidigare beslutat
planuppdrag och dessutom har lagstiftningen förändrats sedan
planuppdraget gavs 2013.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 mars 2020
Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 16 april 2013, § 93
Yrkanden
Sune Frost (MP): 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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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 60

Datum

2020-04-07

Dnr 00039/2020
FÖRBESKED.2020.4

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre
enfamiljshus på Grönås 13:2 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. Beslutet är med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden



Justerandes signatur

Datum

2020-04-07

Avgiften för beslutet är 17 250 kronor i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Utdragsbestyrkande
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§ 61

Datum

2020-04-07

Dnr 00040/2020
BYGG.2019.286

Ansökan om förhandsbesked för avstyckning och
nybyggnad av två fritidshus på Karsjö 13:2 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. Beslutet är med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

Villkor
Byggnader om maximalt en våning får uppföras.
Förtydliganden/upplysningar
 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.
 Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning
ska redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
 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.
 Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Justerandes signatur
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Samhällsservicenämnden

§ 62

Datum

2020-04-07

Dnr 00041/2020
BYGG.2020.76

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
(fyra lägenheter) på Järvsö Kyrkby 23:62 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och
bygglagen antas Mårten Lannås med certifieringsnummer Kiwa
3349.

3.

Åtgärden får inte påbörjas innan nämnden beslutat om startbesked
enligt 10 kap. 3 § Plan- och bygglagen.

4.

Åtgärden kräver tekniskt samråd, sökande uppmanas kontakta
plan- och byggenheten för att boka detta.

5.

Avgiften för beslutet är 28 600 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

6.

Utstakning krävs i detta ärende. Detta kommer att diskuteras på det
tekniska samrådet.

7.

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av
beslut enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta
handläggaren för att boka detta.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
I detta ärende krävs utstakning eller lägeskontroll, behörighet krävs.
Kostnaderna för utstakning eller lägeskontroll debiteras separat om de
utförs av plan- och byggenheten. Detta diskuteras på det tekniska
samrådet.

Justerandes signatur
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§ 63

Datum

2020-04-07

Dnr 00043/2020
FÖRBESKED.2020.1

Ansökan om förhandsbesked angående nybyggnad
av enfamiljshus på Änga 6:15 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. Beslutet är med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 11 800 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.

Justerandes signatur
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§ 64

Datum

2020-04-07

Dnr 00044/2020
BYGG.2019.447

Ansökan om bygglov för nybyggnad av
enfamiljshus och garage på Sörvåga 7:22 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och
bygglagen antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC092511

3.

Avgiften för beslutet är 24 400 kronor i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Handlingar som ska inlämnas senast vid det tekniska samrådet:
- Energibalansberäkning
- Kontrollplan

Justerandes signatur
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§ 65

Datum

2020-04-07

Dnr 00045/2020
BYGG.2020.54

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus
på Grönås 1:17 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och
bygglagen antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12

3.

Avgiften för beslutet är 21 775 kronor i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Handlingar som skall inlämnas senast vid det tekniska samrådet:
- Kontrollplan

Justerandes signatur
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§ 66

Datum

2020-04-07

Dnr 00042/2020
BYGG.2020.6

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus
på Stene 5:10 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 a § plan- och bygglagen
med tillhörande upplysningar.

2.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och
bygglagen antas Johan Jonsson med certifieringsnummer SC071116

3.

Tekniskt samråd enligt PBL krävs i ärendet, sökande uppmanas
kontakta plan- och byggenheten för att boka detta.

4.

Behovet av färdigställandeskydd och energibalansberäkning
kommer att diskuteras på det tekniska samrådet.

5.

Avgiften för beslutet är 13 900 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Som villkor för beslutet gäller:
- För att göra en anslutning till Norvägen krävs tillstånd av
Trafikverket.
- Till följd av platsens känsliga miljö ska ändringar som påverkar det
yttre avstämmas med plan- och byggenheten innan de genomförs.
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§ 67

Datum

2020-04-07

Dnr 00033/2020

Ansökan från Kulturföreningen Inlandskult om
medel till Inlandsbanefestivalen 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ansökan om bidrag med 6 000 kronor till Inlandsbanefestivalen
2020 beviljas.

2.

Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och
arrangemangsstöd.

Sammanfattning av ärendet
Inlandsbanefestivalen söker bidrag till en summa av 6 000 kronor.
Festivalen arrangerar musikarrangemang utmed inlandsbanan sedan
2007. Ansökan avser omkostnader för teknik, medverkande artister,
mat och boende under arrangemangen. Pengarna går uteslutande till de
kostnader som är i Ljusdals kommun. Medfinansiärer är bland annat
Kulturrådet och Region Gävleborg. 2018 och 2019 beviljades bidrag på
5 000 kronor. I år ansöks om 6 000 kronor då Inlandsbanefestivalen
ämnar göra två konserter i Ljusdals kommun, en i Tandsjöborg och en i
Lillhamra alternativt Fågelsjö.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 24 mars 2020
Ansökan om medel 2 mars 2020
Yrkanden
Oscar Löfgren (V), Annelie Wallberg (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och
finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
16(21)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum
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Beslutsexpediering
Kulturföreningen Inlandskult
Samhällsserviceförvaltningen
Ekonomienheten
Akt

Justerandes signatur
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§ 68

Datum

2020-04-07

Dnr 00046/2020
BAB.2019.38

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande utbyggnad av husets entréplan för att tillskapa ett extra
sovrum/träningsrum.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att samhällsservicenämnden
avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för utbyggnad av sov-/
träningsrum med motiveringen att behovet bör kunna tillgodoses
genom installation av en trapphiss mellan våningsplanen och därmed
möjliggöra nyttjandet av sovrum på övre planet.
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att man bör utreda
möjligheten att sätta in en trapphiss för att kunna nyttja sovrummen på
övervåningen och på så sätt kan använda sovrummet på entréplanet till
lekrum/vilorum/träningsrum.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 69

Datum

2020-04-07

Dnr 00047/2020
BAB.2019.48

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 290 000 kronor.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande ombyggnad/handikappanpassning av badrum.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att samhälsservicenämnden
avslår ansökan om bostadsanpassningsbidrag för ombyggnad/
handikappanpassning av badrum så sökanden själv kan ta sig in i
badrummet och bli mer självständig.
Yrkanden
Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och
finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 70

Datum

2020-04-07

Dnr 00051/2020

Bostadsanpassningsbidrag - statusrapport
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kenneth Jakobas redogör för status gällande bostadsanpassningsbidrag.
Det finns hittills 30 ärenden i år som tillsammans har kostat 1 253 000
kronor. Det har också köpts in gallerdurk till träramper så den totala
kostnaden är 1 288 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att
informationen noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 71

Datum

2020-04-07

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande
delegationsbeslut:
SSN
34-40
Bygg:
§ 134-204
Miljö:
§ 206-263
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 mars 2020
Delegationslistor 31 mars 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
21(21)

