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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2021-01-13

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdag 13 januari 2021 klockan 08:30-11:15

Beslutande

Ledamöter
Iréne Jonsson (S), Ordförande
Kristoffer Hansson (MP), 1:e vice ordförande
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande
Bertil Skoog (L)
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M)
Oscar Löfgren (V)
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare
Kent Simsson (C)
Mårten Züchner (V)

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Kerstin Andersson, controller, § 1
Esbjörn Johansson, fritidsgårdschef, § 3
Elin Sundberg, kulturchef, § 3
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 3
Torleif Bakke, fritidschef, § 3
Ann-Catrin Stolt, vik miljöchef, § 4
Kerstin Johansson, planingenjör, § 5-6
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 7
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 8
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 9-10
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Oscar Löfgren

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2021-01-15

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Ulrica Swärd Bütikofer
Iréne Jonsson
Oscar Löfgren

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2021-01-13

ANSLAGSBEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Forum

Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum

2021-01-13

Datum för anslags uppsättande

2021-01-18

Datum för anslags nedtagande

2021-02-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Ulrica Swärd Bütikofer
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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§1

Datum

2021-01-13

Dnr 00030/2020

Månadsuppföljning november 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Månadsuppföljning per november 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Månadsuppföljningen per november 2020 visar på ett överskott på 3 092 000
kronor. Prognosen per augusti var 2 030 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 december 2020
Uppföljning november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
4(18)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§2

Datum

2021-01-13

Dnr 00029/2020

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

Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2021 samt ekonomisk
långtidsplan (ELP) för åren 2022 samt 2023 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om en budgetram (driftbudget) för
samhällsservicenämnden avseende budgetåret 2021 om totalt 110 500 000
kronor, samt ekonomisk långtidsplan, ELP” (109 000 000 kronor för
budgetåret 2022 och 108 000 000 kronor för budgetåret 2023).
Investeringsbudget för samhällsservicenämnden är beslutad till 17 370 000
kronor avseende 2021.
Förvaltningen har utifrån dessa budgetramar upprättat förslag till detaljbudget för 2021 samt ELP 2022-2023 och föreslår nämnden att besluta i
enlighet med detta förslag, samt även de organisatoriska förändringar som
detta förslag innebär i verksamheten.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 december 2020
Budgetförslag 22 december 2020
Förslag detaljbudget 2021
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen, Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§3

Datum

2021-01-13

Dnr 00192/2020

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten,
fritidsgårdar och kulturenheten
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsgårdar:
Chefen för fritidsgårdarna, Esbjörn Johansson informerar om verksamheten:
Pandemin har haft stor påverkan på verksamheten. Fritidsgårdarna var till att
början med öppna med anpassningar. Det var i början ett lägre besöksantal.
Skolavslutningsaktiviteter genomfördes främst mot årskurs nio och man
hade anpassad lägerverksamhet under sommaren. Under hösten var det högre
besöksantal med fler besök från gymnasieungdomar. Från mitten av
november, när smittan började öka, har fritidsgårdarna varit stängda.
Fritidsledarna jobbar mot högstadieskolorna dagtid. Förberedelser pågår för
fritidsgård digitalt.
I sin roll som ungdomssamordnare har Esbjörn Johansson jobbat med
Luppenkäten. Resultaten har presenterats i nämnderna. Esbjörn är också
sammankallande för en riskhelgsgrupp.
Kultur:
En omorganisation har genomförts på kulturenheten för att förenkla. Det har
varit lite spretigt tidigare med många olika loggor och liknande.
Slottehubben (lokaler):
• Slottescenen
• Informationsdisk
• Danslokaler
• Skyttelokal
• Gym
Kulturskolan:
• Musikskolan
• Estrad Ljusdal
• Skolkulturen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2021-01-13

Konsten:
• Konstsamordnare
• Konstförråd
Bibliotek:
Biblioteket har en lång rad med restriktioner att förhålla sig till.
Dörrarna är låsta sedan före jul, men den inre verksamheten pågår som
vanligt. Det går att beställa böcker och hämta dem utomhus.
Det går i undantagsfall att boka tid för att få komma och nyttja datorer inne i
biblioteket.
Skolbiblioteken har en mittemellan-lösning till och med 24 januari där max
fem får komma in samtidigt. Bibliotekarien går inte ut och hjälper till.
Sagostunder, författarbesök med mera är inställda, man planer finns för att
köra sådant digitalt senare i vår.
Övrigt bibliotek
Skolbiblioteksverksamheten ses över vad gäller tillhörighet.
Biblioteksplan ska tas fram.
Fritid:
Det som framförallt är aktuellt nu är utomhusaktiviteter.
• Det kommer in väldigt mycket frågor om skidspår och fritidsenheten
hänvisar till: https://www.skidspar.se där aktuell information om status
på skidspår läggs ut.
• IP är stängt för Allmänhetens åkning, men man funderar på att öppna
upp för 60 personer i taget. Alla lokaler på IP är stängda utom en toalett.
• Det är också ett väldigt tryck när det gäller skoterleder (och
vandringsleder). Det finns bland annat önskemål om att fritidsenheten
ska ta fram tryckta papperskartor.
• Vandringsleder - det finns cirka 40 mil vandringsleder i kommunen och
fritidsenhetens resurser räcker ju inte till att ta hand om dem utan där
måste privata initiativ till.
• Kolsvedjastugan är stängd för uthyrning. Ingen arrendator finns så
fritidsenheten har den senaste tiden skött uthyrningen själva och den har
varit uthyrd en hel del.
• Kajvall är ute till försäljning och bud har inkommit. Man avvaktar med
beslut och söker mer information om intentionerna hos budgivarna.
• Simhallen är stängd, men hålls öppet för skolbokningar. Treor och fyror
ska hinna med sin undervisning. Gymmet i simhallen öppet för tre
personer i taget

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

•
•

Datum

2021-01-13

Ridhusets nedstängning är komplicerad eftersom hästarna måste få röra
på sig.
Cykling: I Järvsö har det byggts cykelleder och där får man betala för att
cykla. På Kläppaåsen finns några leder där man kan cykla gratis.

•
Fritidsenheten har en treårig investeringsplan. Det som blev klart 2020 är:
• Bågskyttebanan på Älvvallen
• Reningsanläggning i simhallen plus vissa interiörer
• Skidstadion Tallåsen - Tallvallen (även skidsytte)
• På IP har bandygymnasiets omklädningsrum helrenoverats
• Utegym i Kårböle, Los och Tallåsen. Även i Järvsö, men där med egna
pengar.
• Bokningssystem på webben för bokning av lokaler underlättar
uthyrningen.
Propositionsordning

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

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§4

Datum

2021-01-13

Dnr 00198/2020

Verksamhetsplan - Kontrollplan för livsmedel 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Kontrollplanen för livsmedel för 2021 antas.

Sammanfattning av ärendet
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e
ska kontrollmyndigheten (samhällsservicenämnden) årligen fastställa en plan
för myndighetens livsmedelskontroll.
Motivering till beslut
Varje år upprättar miljöenheten en verksamhetsplan som ger riktlinjer för
miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare
deltar i framtagandet av behovsutredning och prioriteringar i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som omfattar
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad verksamhetsplan)
och en som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt
livsmedelslagstiftningen (kallad kontrollplan).
Kontrollplanen beskriver nämndens kontroll av livsmedelsanläggningar
utifrån livsmedelslagstiftningen. Syftet med planen är att den ska visa hur de
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelkedjan uppfylls av
myndigheten.
Tidigare har verksamhetsplan samt kontrollplan antagits samtidigt i nämnden
men från och med 2020 kommer de att delas upp då kontrollåret för
livsmedel gäller för 1 januari till 31 december 2021 medan kontrollåret för
miljöbalkstillsynen gäller för 1 april 2020 till 31 mars 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 december 2020
Kontrollplan livsmedel år 2021

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2021-01-13

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§5

Datum

2021-01-13

Dnr 00233/2019

Detaljplan för Sörkämsta 7:27 med flera - antagande
Samhällsservicenämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Detaljplan för Sörkämsta 7:27 med flera ”bostäder vid Norshagen”
antas.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplan efter beslut i
samhällsservicenämnden 8 januari 2020, § 4.
Detaljplaneförslaget har tidigare varit föremål för samråd (april/maj 2020)
och granskning (oktober/november 2020). Inkomna synpunkter samt
kommunens ställningstagande till dessa samt vilka synpunkter som föranlett
revideringar av planförslaget finns redovisade i samrådsredogörelse och
granskningsutlåtande.
Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra en utveckling av Ljusdals tätort
med naturskön och tätortsnära bostadsbebyggelse. Planförslaget avviker inte
från den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort.
Inom ramen för detaljplanearbetet har en arkeologisk utredning, en
arkeologisk slutundersökning och en geoteknisk utredning tagits fram.
Beslutsunderlag
Samhällserviceförvaltningens skrivelse 22 december 2020
Antagandehandlingar 22 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§6

Datum

2021-01-13

Dnr 00175/2020

Upphävande av tomtindelningsplaner i Ljusdals köping
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upphäva samtliga
tomtindelningsplaner för Ljusdals köping.

2.

Planuppdraget för upphävandet av tomtindelningsplanerna skickas ut på
samråd när fullständiga handlingar föreligger.

3.

Ärendet behandlas med begränsat förfarande.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsserviceförvaltningen vill upphäva samtliga tomtindelningsplaner
som omfattar stora delar av Ljusdals köping, och som utgör hinder vid
genomföranden av åtgärder tillåtna enligt för respektive område gällande
detaljplan. Tomtindelningsplanerna ligger inom detaljplanerade områden där
detaljplanernas genomförandetid har löpt ut samt utgör ingen negativ
påverkan på miljön, varför upphävandet kan genomföras med förenklat
förfarande.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 december 2020
Tomtindelningsplaner 14 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§7

Datum

2021-01-13

Dnr 00199/2020

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
lagerlokal/ekonomibyggnad på Kramsta 4:29 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 fattat 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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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§8

Datum

2021-01-13

Dnr 00201/2020

Anmälan om olovligt byggande på Järvsö Kyrkby 23:3 i
Järvsö -Restaurang Eftertanke
Samhällsservicenämnden beslutar

Justerandes signatur

1.

Samhällsservicenämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 20 § Plan- och
bygglagen, PBL, att förelägga Eftertanke i Järvsö Handelsbolag
(916586-1551), ägare till Restaurang Eftertanke på Järvsö Kyrkby 23:3,
att senast 8 veckor från det att nämndens beslut har vunnit laga kraft,
vidta rättelse genom att riva de olovligt uppförda byggnader och plank
angivet i röd färg på tillhörande situationsplan.

2.

Samhällsservicenämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § PBL samt 9
kap. 6, 12 §§ plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, att påföra
Eftertanke i Järvsö Handelsbolag (916586-1551), ägare till Restaurang
Eftertanke på Järvsö Kyrkby 23:3, en byggsanktionsavgift om totalt
190 145 kronor enligt bifogade sanktionsberäkningar för nybyggnad av
restaurangbyggnader samt plank. Avgiften ska betalas till Ljusdals
kommun inom två månader från det att beslutet delgetts den
avgiftsskyldige.
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§9

Datum

2021-01-13

Dnr 00194/2020

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande utbyggnad av badrum och ljudisolering av sovrum. Åtgärderna är
beräknade till 607 500 kronor.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att bostadsanpassningsbidrag inte ska
beviljas.
Bedömning av ärendet
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta
ställning till om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig för sökanden, lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222,
5 § och regeringens proposition 2017/18:80 § 5.8, om kostnaden för åtgärden
är rimlig och skälig i förhållande till åtgärden, lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222, § 16 och regeringens proposition 2017/18:80 § 5.14 samt
bedöma om åtgärderna överhuvudtaget är bidragsberättigade.
Bostadsanpassningsbidrag ska endast lämnas om åtgärderna är nödvändiga
för att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den
funktionshindrade.
Enligt Boverkets trångboddhetsnorm är ett hushåll trångbott om inte varje
barn och hushållsmedlem har eget rum, föräldrar förväntas dock dela rum.
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att kostnaden för utbyggnad av
badrummet och ljudisolering av sovrummet för 607 500 kronor inkl. moms
inte kan ses som en skälig kostnad mot taxeringsvärdet på fastigheten.
Taxeringsvärde för byggnad, 207 000 kronor på 2018 års taxering (gällande).

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2021-01-13

Yrkanden
Pernilla Färlin (M), Bertil Skoog (L): bifall till samhällsserviceförvaltningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpedierat
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
16(18)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 10

Datum

2021-01-13

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 januari till 22 december 2020.
Antalet ärenden har ökat i jämförelse med tidigare år. I år har antalet ärenden
hittills varit 158 stycken att jämföra med 94 ärenden 2018 och 125 ärenden
2019. Kostnaderna har också ökat mycket i förhållande till tidigare år:
2018: 3 940 379 kronor
2019: 5 313 046 kronor
2020: 6 268 328 kronor
Beslutsunderlag
Lägesrapport bostadsanpassning 22 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 11

Datum

2021-01-13

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
SSN:
Bygg:
Miljö:

139-155
§ 815-894
§ 1037-1079

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 22 december 2020
Delegationslistor 22 december 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur
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