
 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

1(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen den 28 maj 2019 klockan 08:30-11:45 

Beslutande Ledamöter 

Iréne Jonsson (S), ordförande 

Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande 

Olle Fack (C), 2:e vice ordförande 

Bertil Skoog (L), § 74-86 och § 88-100 

Christer Sjöström (M) 

Oscar Löfgren (V), § 74-95 och § 97-100 

Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD) 

Sigurd Mattsson (C), ersättare för Bertil Skoog (L), § 87 

Sigurd Mattsson (C), ersättare för Oscar Löfgren (V), 96 

 
 Ej tjänstgörande ersättare 

Sigurd Mattsson (C), § 74-86, § 88-95 och § 97-100 

 
Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 

Kerstin Andersson, controller, § 74 

Ann-Catrin Stolt, tf miljöchef, § 78 

Kerstin Johansson, planingenjör, § 80 

Fredrik Wallby, planingenjör, 81-83 

Viktor Svensson, planingenjör, § 84 

Catarina Wikström, markhandläggare, 85-87 
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Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, 91-92 

Marie Abrahamsson, kulturstrateg, § 95-98 

Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 

 
Utses att justera Oscar Löfgren 

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrifter 

 Sekreterare 

  
Paragrafer § 74-100 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 

   

 Iréne Jonsson   

 Justerare 

   

 Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 
 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2019-05-28 

Datum för anslags uppsättande 2019-06-03 

Datum för anslags nedtagande 2019-06-25 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

 

Underskrift 

  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 74 Dnr 00249/2019  

Helårsprognos per april 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Helårsprognosen per april 2019 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Drift  

Helårsprognosen visar på ett överskott 1 430 000 kronor. 

 

Den största anledningen till avvikelsen för förvaltningen är lägre 

lönekostnader på grund av sjukskrivningar och tjänstledigheter. 

 

Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder beräknas bli lägre än budgeterat 

vilket kommer att generera ett överskott. 

 

Investeringar 

Helårsprognosen visar på ett överskott på 1 500 000 kronor. Avvikelsen 

avser projektet vägentréområden Ljusdal, där beslut om vägbyte inväntas 

innan entréer kan utformas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse och 16 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt 
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§ 75 Dnr 00075/2019  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Investeringsbidraget till samlingslokaler fördelas enligt följande: 

 

Hybo Bygdegårdsförening  31 500 kr 

Föne Bygdegårdsförening 33 401 kr 

Totalt 64 901 kr  

 

2. Pengarna tas från investeringskontot till samlingslokaler.    

Sammanfattning av ärendet 

Två ansökningar om investeringsbidrag till samlingslokaler har inkommit. 

Totalt ansökt belopp är 64 901 kronor.  

 

I budget för investeringsbidrag till samlingslokaler finns 100 000 kronor 

avsatta.  

 

Eftersom ansökningarna ryms i tilldelad budget föreslår samhällsservice-

förvaltningen att investeringsbidraget fördelas enligt ansökningsbeloppen 

nedan: 

 

Hybo Bygdegårdsförening  31 500 kr 

Föne Bygdegårdsförening 33 401 kr 

Totalt 64 901 kr 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 18 april 2019 

Ansökningar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Hybo Bygdegårdsförening 

Föne Bygdegårdsförening 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomienheten 

Akt 
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§ 76 Dnr 00231/2019  

Yttrande över revisionsrapport - Uppföljande 
granskning av fastighetsunderhåll 2018 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Svarsskrivelsen till revisionen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

I den granskning som genomfördes av PwC vintern 2019 har 

kommunrevisorerna lämnat följande rekommendationer till 

samhällsservicenämnden gällande ”kommunens avsaknad av periodiskt 

underhåll och underhållsplan för fritidsanläggningar” - allt utifrån 

granskningens resultat.  

 

Kommunrevisionen önskar erhålla skriftligt svar på granskningsrapporten 

senast 31 augusti 2019. 

 

”Samhällsservicenämnden bör skyndsamt utreda vad avsaknaden av budget 

för periodiskt underhåll och underhållsplan för kommunens 

fritidsanläggningar får för ekonomiska och verksamhetsmässiga 

konsekvenser på kort och lång sikt.” 

 

Fritidsenheten har alltså ingen budget för periodiskt underhåll för 

fritidsanläggningar.  

 

På kort sikt innebär detta att resurser måste tas från fritidsenhetens andra 

driftkonton som då får lösa akuta situationer. Kunskaper om underhålls-

behovet uppmärksammas oftast i akut läge. Åtgärderna blir begränsade och 

under förutsättning att ekonomin tillåter då den totala budgeten för 

fritidsenheten självfallet också ska balanseras.  

 

På längre sikt är detta ohållbart och leder till kapitalförstöring med betydligt 

större och omfattande åtgärder med stora ekonomiska kostnader eller att 

verksamheter får stängas.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag 7 maj 2019 

Revisionsrapport missiv 17 april 2019 

Revisionsrapport 17 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Revisionen 

Kommunstyrelsen 

Samhällsserviceförvaltningen  

Akt 
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§ 77 Dnr 00259/2019  

Ljusdals kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 
mot att parkera fordon på Åkerstagatan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ny lokal trafikföreskrift om förbud mot att parkera längs Åkerstagatan 

antas.  

Sammanfattning av ärendet 

På grund av de verksamheter som bedrivs kring Åkerstagatan och Gamla 

Kyrkogatan samlas vid vissa tider på dagen många parkerade bilar på och 

kring Åkerstagatan. Varutransporter som ska angöra fastigheten väster om 

gatan har många gånger svårt att ta sig in på grund av dessa bilar. 

För att underlätta för verksamheterna föreslår samhällsserviceförvaltningen 

ett parkeringsförbud på Åkerstagatan. 

 

Enheten Gata/Park har samrått med verksamheterna i Åkersta 23:8 (NärLjus 

och Hagmans bland annat) och fastighetsägare till den samma. Även 

fastighetsägare och verksamhetsutövare i Åkersta 18:15 har varit delaktiga.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Förslag lokal trafikföreskrift 2161 2019:03 

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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§ 78 Dnr 00015/2019  

Förslag från miljöenheten om ändringar i 
samhällsservicenämndens delegationsordning  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Kompletteringen av delegationsordningen godkänns.   

Sammanfattning av ärendet 

I januari 2019 antog samhällsservicenämnden delegationsordningen för 

miljöenheten. Under de gångna månaderna har miljöenheten utvärderat 

delegationsordningen och bedömt att det saknas delegation i ett flertal 

områden. Delegationen förenklar och minimerar handläggningstiden för 

sökande. Av det skälet anser miljöenheten att delegationsordningen bör 

uppdateras. 

 

Det är viktigt att komma ihåg att beslut om vidare delegationen till 

handläggare eller miljöchef måste tas av förvaltningschef för att 

delegationen ska ge effekt fullt ut.  

 

Miljöenheten föreslår att delegationsordningen kompletteras för 

miljöenheten inom följande områden. 

 
Livsmedel, foder mm.  

    

Nr Ärende Lagrum Kommentar Delegat Tillägg/Ändring 

L.1.8 Beslut om sanktionsavgift enligt 

livsmedelslagen 

30 a§ LL 
 

Förvaltningschef Tillägg 

L.1.9 Beslut om att begära att få upplysningar 

och begära in handlingar samt begära att 

få tillträde till områden, lokaler och andra 

utrymmen som har anknytning till 

verksamheten och där göra 

undersökningar och ta prover. 

20 § LL 
 

Förvaltningschef Tillägg 

L.7 Dricksvattenföreskrifter SLVFS 

2001:30 
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L.7.1 Besluta om fastställande av 

egenkontrollpro- gram och beslut om 

fastställande av provtag- ningspunkter 

samt frekvens av normal res- pektive 

utvidgad kontroll samt beslut om 

fastställande av faroanalys 

12 § 

SLVFS 

2001:30, 

omtryck 

LIVSFS 

2017:2 

 
Förvaltningschef Ändring 

Miljöbalken inklusive föreskrifter och 

förordningar 

    

Miljöbedömning, miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB Ändring 

M.3.1 Avge yttrande i samband med samråd 

gällande om en plan eller ett program 

eller en ändring av en plan eller ett 

program innebär betydande 

miljöpåverkan (BMP) 

6 kap. 6 § 

MB 

 
Förvaltningschef Ändring 

M.3.2 Avge yttrande i samband med strategisk 

miljöbedömning, avgränsningssamråd 

samt över MKB för planer och program  

6 kap 9-10 

§§ MB 

 
Förvaltningschef Ändring 

M.3.3 Avge yttrande i samband med 

undersökningssamråd 

6 kap. 24 § 

MB 

 
Förvaltningschef Ändring 

M.3.4 Avge yttrande i samband med 

avgräsningssamråd för en planerad 

miljöfarlig verksamhet 

6 kap. 30§ 

MB 

 
Förvaltningschef Ändring 

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. 

MB mm 

    

M.5.20 När ett anmälningsärende är tillräckligt 

utrett, i ett föreläggande till 

verksamhetsutövaren besluta om 

försiktighetsmått eller förbud enligt 

miljöbalken, eller om sådana åtgärder inte 

krävs låta underrätta den som gjort 

anmälan om att ärendet inte föranleder 

någon åtgärd från myndighetens sida.  

27 § 

Förordning 

om 

miljöfarlig 

verksamhet 

och 

hälsoskydd 

 
Förvaltningschef Tillägg 

M.5.21 Beslut om att förelägga en 

verksamhetsutövare att ansöka om 

tillstånd, om verksamheten medför risk 

för betydande föroreningar eller andra 

betydande olägenheter för människors 

hälsa eller miljön även om tillståndsplikt 

inte följer av föreskrifter meddelade med 

stöd av 9 kap. 6 § MB 

9 kap. 6 § 

a MB 

 
Förvaltningschef Tillägg 
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M.5.22 Beslut om villkor av mindre betydelse i 

tillstånd som av annan myndighet har 

överlåtits på nämnden att fastställa 

22 kap. 25 

§ 3 stycket 

MB 

 
Förvaltningschef Tillägg 

M.5.23 Beslut om att förelägga den som bedriver 

en miljöfarlig verksamhet om att avge 

sådan miljörapport som avses i 26 kap. 20 

§ MB 

26 kap. 9, 

20 §§ MB 

 
Förvaltningschef Tillägg 

M.5.24 Beslut om ansökan om omprövning eller 

ändring av lämnat tillstånd som avses i 24 

kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 § MB eller utan 

särskild framställning ta upp frågan om 

att ändra eller upphäva villkor 

24 kap. 11 

§ MB 

 
Förvaltningschef Tillägg 

M.5.25 Beslut om undantag från kraven på 

kontroll i 10-15 och 17-21 §§ i NFS 

2016:6 

24 § NFS 

2016:6 

 
Förvaltningschef Tillägg 

M.5.26 Om särskilda skäl föreligger bevilja 

anstånd i högst tre månader med 

inlämnandet av miljörapport 

6 § NFS 

2016:8 

 
Förvaltningschef Tillägg 

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB mm 
    

M.10.11 Beslut om dispens från föreskrifter om 

gränsvärden som meddelats enligt 15 § 

Förordning (2001:512) om deponering av 

avfall 

15 a § 

förordning 

(2001:512) 

om 

deponering 

av avfall, 

NFS 

2004:10 

 
Förvaltningschef Tillägg 

 

Beslutsunderlag 

Samhällserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelseförvaltningen för verkställande 

Samhällsutvecklingsförvaltningen 

Akt 
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§ 79 Dnr 00258/2019  

Information om Systematiskt Arbetsmiljöarbete på 
samhällsserviceförvaltningen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om arbetet med Systematiskt 

arbetsmiljöarbete på samhällsserviceförvaltningen: 

 

Ett årshjul har tagits fram över arbetet med det systematiska arbetsmiljö-

arbetet. Årshjulet är en beskrivning av de arbetsmiljöåtgärder som görs på 

förvaltningen. 

 

Bland annat genomförs en medarbetarundersökning varje höst och 

medarbetarsamtal i januari-mars.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens årshjul 16 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 80 Dnr 00216/2019  

Ansökan om planbesked för Nore 30:4 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen lämnas ett negativt planbesked 

för Nore 30:4. 

 

2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan-och 

bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om planbesked inkom 12 mars 2019 gällande fastigheten Nore 

30:4 i Ljusdals kommun. Den sökande avser enligt sin ansökan att på 

området bygga villor för permanentboende, företrädesvis 1- och 2-plans-

villor men även mindre fritidshus. Även en mindre lekplats finns med i 

ansökan samt en anslutning via gångväg till närbelägna Växnan. 

 

Planområdet ligger delvis inom riksintresset för strandskydd, och baserat på 

Svenskt Vattens skyfallskartering ligger större delen av området inom 

riskområde för översvämning vid 100-årsflöde. 

 

Området är inte utpekat som bebyggelseområde i den fördjupade 

översiktsplanen över Ljusdals tätort 2018-2028, däremot finns andra 

potentiella bebyggelseområden i närområdet, lokaliserade till en yta norr om 

riksvägen i Måga samt söder om riksvägen längs Vallfarleden.?  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Karta hundraårsflöde  

Ansökan 12 mars 2019 

 

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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§ 81 Dnr 00233/2019  

Ansökan om planbesked för Sörkämsta 7:27 m fl 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Med stöd av 5 kap. plan och bygglagen lämnas ett positivt planbesked 

för planläggning av bostäder vid Horne.  

 

2. Planbeskedet gäller för del av sökt område väster om Horneån. Övriga 

områden inom ansökan bedöms ej uppfylla kraven i 2 kap. Plan- och 

bygglagen.    

 

3. Detaljplanen bedöms kunna antas inom 2 år från detta besluts datum. 

 

4. Den sökande betalar en planavgift enligt 12 kap. 8 § plan- och 

bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande har inkommit med en ansökan om planbesked för att 

möjliggöra tomter för bostäder, +55 boende alternativt fritidshus inom 

fastigheterna Råggärde 2:44, Sörkämsta 7:27, Hovsberg 2:16 och Nore 1:6 

samt Nore 2:58 och Horne 5:1. Nore 2:58 och Horne 5:1 ägs av Ljusdals 

kommun. Övriga fastigheter ägs av exploatören.  

 

Det område som ansökan avser är i dagsläget inte detaljplanelagt. På 

fastigheten Nore 2:58 finns idag en optisk fiberledning som Svenska 

Kraftnät planerat att riva 2018.     

 

Delar av det område som omfattas av ansökan är utpekat som grönområde i 

den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort (2018). Grönområdet 

bedöms inte påverkas annat än att tillgängligheten till området väntas öka. I 

övrigt bedöms syftet med planläggning av tätortsnära bostäder verka i 

samklang med FÖP Ljusdals intentioner.  

 

Inom det aktuella området finns inga riksintressen. Området omfattas av det 

generella strandskyddet på 100 meter.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

17(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Med anledning av 100- årsflöde och risk för översvämning bedöms 

planläggning av kvartersmark för bostäder endast kunna ske inom angivet 

område.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Ansökan med kartor 9 april 2018 

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 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

18(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr 00009/2019  

Detaljplan för östra sidan av Östernäs 11:4 med flera 
"östra delen" - beslut om samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera, ”Östra delen”, sänds ut på 

samråd enligt 5 kap. 11§ plan och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Planförslaget var föremål för internt samråd mellan 26 april och 10 maj 

2019. Ett internt samrådsmöte hölls den 9 maj 2019. Syftet med planen är att 

möjliggöra blandade verksamheter såsom bostäder, centrum, vård, handel 

och kontor. Planen medger även möjlighet för pendlarparkeringar, 

skyddsområde mellan järnväg och kvartersmark samt planfri passage under 

järnvägen. Detaljplanens syfte är i linje med både den kommuntäckande 

översiktsplanen (2010) och den fördjupade översiktsplanen (2018). Planen 

bedöms utgöra ett stort allmänt intresse och planprocessen sker därför genom 

ett utökat förfarande. Parallellt med planprocessen sker ansökan om medel 

för sanering inför bostadsbyggande. Mindre ändringar kan komma att ske 

mellan beslut om samråd och samrådsutskick.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Samrådshandlingar 16 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

19(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 00011/2019  

Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera "västra 
delen" - beslut om samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Detaljplan för del av Östernäs 11:4 med flera, ”Västra delen”, sänds ut 

på samråd enligt 5 kap. 11§ plan och bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Planförslaget var föremål för internt samråd mellan 26 april och 10 maj 

2019. Ett internt samrådsmöte hölls den 9 maj 2019. Syftet med planen är att 

möjliggöra blandade verksamheter såsom bostäder, centrum, skola och 

kontor. Planen medger även möjlighet för pendlarparkeringar, skyddsområde 

mellan järnväg och kvartersmark samt planfri passage under järnvägen. 

Detaljplanens syfte är i linje med både den kommuntäckande 

översiktsplanen (2010) och den fördjupade översiktsplanen (2018). Planen 

bedöms utgöra ett stort allmänt intresse och planprocessen sker därför genom 

ett utökat förfarande. Parallellt med planprocessen sker ansökan om medel 

för sanering inför bostadsbyggande. Mindre ändringar kan komma att ske 

mellan beslut om samråd och samrådsutskick.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 16 maj 2019 

Samrådshandlingar 16 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

20(55) 

Datum 

2019-05-28 
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§ 84 Dnr 00006/2019  

Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 8:52 med flera i 
Järvsö "Top resort 3" - antagandeförslag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Detaljplanen för del av Järvsö-kyrkby 8:52 med flera i Järvsö "Top 

resort 3" antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Detaljplanens syfte är att etablera ytterligare backnära fritidshusbebyggelse 

på Öjeberget och att dra nytta av områdets befintliga infrastruktur. 

 

Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott beslutade 16 januari 2018,  

§ 6 att ge positivt planbesked samt planuppdrag för det tänkta planområdet  

 

Förutsättningarna för uppdraget fastslogs till att exploateringen minskas till 

förmån för bevarande av natur, skogsmark österut och söderut på fastigheten.  

 

Vidare påpekas att den visuella påverkan på landskapsbilden sedd från 

Järvsö även fortsättningsvis ska upplevas opåverkad. Arkitektur, kulörer och 

materialval ska väljas så att landskapsbilden visuellt inte påverkas negativt, 

samt att skogsavverkning minimeras till att endast ge plats för själva 

bebyggelsen. 

 

Detaljplaneförslaget berör två fastigheter. Del av Järvsö-Kyrkby 8:52 

planläggs för Bostäder och del av Järvsö-Kyrkby 23:3 planläggs som 

Friluftsområde för skidbacke. 

 

Planförslaget bedöms till viss del strida mot gällande översiktliga planer och 

antas inte ge upphov till någon betydande miljöpåverkan. 

 

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga backnära 

fritidsboende med angörande serpentinväg. 

 

På grund av de stora höjdskillnaderna i området utformas detaljplanen som 

en öppen plan där detaljprojekteringen av vägen får bestämma dess 

slutgiltiga placering. 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

21(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vägens största lutning får vara 12 procent. Dragningar av allmänna 

gemensamma ledningar ska ske i vägen och säkras med avtal. 

 

En illustrationsplan bifogas som riktlinje för områdets framtida utformning. 

16 tomter får styckas av och bebyggas med vardera 140 kvadratmeter med 

en högsta nockhöjd om 7 meter från medelmarknivån närmast huset. Utöver 

det får suterräng och loft byggas. 

 

Byggnaderna ska utformas med brutna tak med 27- 35 graders lutning. Tak 

och fasader byggs och färgsätts med icke reflekterande material i dova 

naturnära kulörer. 

 

Planändringen berör flera riksintressen som inte bedöms påverkas. Då 

planändringen delvis strider mot översiktliga planer förordas ett utökat 

planförfarande.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 maj 2019 

Antagandehandlingar 27 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

22(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 85 Dnr 00241/2019  

Fastställande av tomtpriser på Bergvägen i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Fastigheterna Öje 9:96 och Öje 9:99 åsätts ett försäljningspris om 

495 000 kronor och fastigheterna Öje 9:97 och Öje 9:98 ett pris om 

425 000 kronor. 

 

2. Priset ska vara inklusive kostnader för fastighetsbildning men exklusive 

kostnader för anslutning till kommunalt VA. 

 

3. Efter beslut annonseras de tillgängliga tomterna i lokal tidning samt på 

Ljusdals kommuns hemsida. Ett slutdatum sätts för intresseanmälningar 

och om fler intressenter finns än tillgängliga tomter sker fördelningen 

genom lottning. Om det efter detta finns tomter utan intressenter läggs 

de ut på Ljusdals kommuns hemsida under ”Lediga tomter” där ”först 

till kvarn” gäller.  

Sammanfattning av ärendet 

En översyn av priset för de nya fastigheterna på Bergvägen behövs då 

prisbilden i Järvsö har förändrats sedan tidigare beslut. De tomter som ska 

säljas har en bra storlek för permanentboende och planen tillåter 

tvåvåningshus med en byggnadsarea på 20 procent av fastighetsarean.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 maj 2019 

Karta detaljplan med mera 

Protokoll samhällsutvecklingsutskottet 19 september 2017, § 121 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

23(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 86 Dnr 00055/2019  

Försäljning av fastigheten Åkersta 13:4 samt del av 
Åkersta 13:5 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Fastigheten Ljusdal Åkersta 13:4 samt den del av Åkersta 13:5 som 

tidigare förtydligats i protokoll från samhällsservicenämnden 26 februari 

2019, § 23 får ett försäljningspris på totalt 1 277 000 kronor.  

 

2. Förrättningskostnaden för utökningen av Åkersta 13:4 betalas av 

köparen.  

Sammanfattning av ärendet 

En beräkning av försäljningspris har gjorts genom en jämförelse med 

riktvärdesangivelser hos Skatteverket. Ett marknadsvärde beräknas till  

1 277 000 kronor totalt för fastigheten Åkersta 13:4 samt del av Åkersta 

13:5.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 maj 2019 

Samhällsservicenämndens protokoll 26 februari 2019, § 23 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

24(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 87 Dnr 00148/2019  

Ansökan om markköp gällande Ljusdal Prästgården 
1:29 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ljusdals kommun säljer ett område om cirka 360 kvadratmeter av 

fastigheten Prästgården 1:29 till Ljusdal Ramsjö Församling för en 

köpeskilling av 100 kronor per kvadratmeter. 

 

2. Det sålda området ska genom fastighetsreglering tillföras Ljusdal 

Ramsjö Församlings fastighet Prästgården 1:32. Kostnaden för 

fastighetsregleringen betalas av köparen. 

 

3. Ett servitut skrivs till förmån för fastigheten Prästgården 1:32 för 

nyttjande av befintlig infartsväg över Prästgården 1:29.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdal Ramsjö Församling önskar köpa del av fastigheten Prästgården 1:29 

(där f d museet ligger) att lägga till sin fastighet Prästgården 1:32 för att 

tillgodose behovet av parkeringar.  

 

Vid ett internt möte har frågan diskuterats med företrädare för kommunens 

fastighetsenhet, planingenjörer, bygglovshandläggare och markhandläggare. 

Den mark som församlingen önskar köpa anses inkräkta för mycket på 

användningen av fastigheten Prästgården 1:29 som det finns en plan att sälja 

när ny detaljplan för området har antagits. Det som skulle vara möjligt att 

sälja utan att påverkan på Prästgården 1:29 blir för stor är ca 360 

kvadratmeter. 

 

Dialog har förts med företrädare för församlingen och de är intresserade av 

att köpa ett annat område om de inte får köpa enligt önskemål. Församlingen 

har även blivit informerad om kommunens planer att sälja hela fastigheten 

Prästgården 1:29 men säger sig inte ha ett intresse av köp.  

 

Församlingen har sin infartsväg över fastigheten Prästgården 1:29 och då 

planer finns att sälja denna fastighet bör infarten säkerställas med ett servitut.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

25(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 maj 2019 

Ansökan om markköp 4 februari 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Jäv 

 

Bertil Skoog (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sigurd Mattsson (C) träder in i hans ställe. 

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

26(55) 

Datum 

2019-05-28 
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§ 88 Dnr 00251/2019  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Hyttebo 20:2 i Färila  

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 bygg 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. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

27(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 

Hyttebo 20:2 i Färila. 

  

Åtgärden skulle innebära ett förhandsbesked för uppförandet av ett fritidshus 

om maximalt 80 kvm. Byggnaden är tänkt att vara i en jordnära kulör och 

väldigt anspråkslös för att på ett sådant sätt smälta in i skogsområdet.  

 

Förutsättningar  

Planförutsättningar  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   

 

Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter 

från Sånghussjön. 

 

Området är utpekat i LIS-planen antagen av kommunfullmäktige 24 april 

2017, § 59. 

 

Besök på plats gjordes 11 januari 2019 i samband med en första träff med 

sökande.  

 

Strandskyddsdispens beviljades för åtgärden 3 april 2019 med 

beslutsnummer SSN:19/207.  

 

Kulturmiljövärden  

Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt skydd.  

 

Yttranden  

Ansökan har skickats som underrättelse till Svedja 13:8 och Hyttebo 1:2 som 

valt att ej inkomma med några yttranden.  

 

Motivering till beslut  

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 

bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. Platsen 

som är tänkt att bebyggas är idag skogsmark och byggnaden är tänkt att 

placeras i direkt anslutning till befintliga träd. I strandskyddsdispensen som 

är beviljad har nämnden ställt som villkor att träd enbart får fällas för att ge 

plats åt byggnaden och för eventuell tillfartsväg. Detta tillsammans med 

byggnadens utformning skulle innebära att byggnaden nästan inte kommer 

att synas från närliggande fastigheter. Detta innebär att byggnationen 

kommer ha en väldigt begränsad omgivningspåverkan. 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

28(55) 

Datum 

2019-05-28 
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Eftersom byggnaden är tänkt att inte synas kommer den heller ha någon 

större påverkan på landskapsbilden. De mörka nyanser som är tänkt att 

användas som färgsättning är främmande i området men eftersom det inte 

kommer att ske någon avverkning kring byggnaden bedöms detta ej påverka 

landskapsbilden eller omgivningen. Platsen är lämpad för bebyggelse genom 

dess markförhållande med genomsläpplighet och beständighet.  

 

Detta leder fram till att nämnden anser att förhandsbesked för åtgärden kan 

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.  

 

Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 26 februari 2019 

Situationsplan diarieförd 26 februari 2019 

Fotografier diarieförda 26 februari 2019 

Översiktskarta diarieförd 26 februari 2019 

Husidé diarieförd 26 februari 2019 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering  

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Information om beslutet per infobrev och situationsplan 

Sakägare, "rågranne"  

Lagfaren ägare, Hyttebo 20:2 

Svedja 13:8 

Hyttebo 1:2 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Hur man överklagar, se bilaga.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 
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§ 89 Dnr 00253/2019  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus på Kramsta 4:43 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 bygg 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. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

30(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus 

på Kramsta 4:43 i Järvsö . 

 

Ärendet gäller förhandsbesked för två stycken tomter på Kramsta 4:43 i 

Järvsö. Sökt åtgärd skulle innebära att man delar befintlig fastighet i två och 

gör dessa till småhustomter.  

 

Förutsättningar  

Planförutsättningar  

Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   

Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 

bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 

Bygglov har tidigare beviljats på aktuell plats, Dnr bygg.197.2007. 

Eftersom det inte är något sammanträde i juni har något besök på plats ej 

genomförts vilket innebär att det inte heller finns någon fotodokumentation. 

Bygglovhandläggare Simon Rosell är väl bevandrad i området och därför har 

ärendet ändå kunnat hanteras.  

 

Yttranden  

Ansökan har skickats som underrättelse till Kramsta, 6:12, Kramsta 4:29, 

Kramsta 9:2 och Kramsta 4:44. 

 

Kramsta 9:2 har inkommit utan synpunkt. Övriga tillfrågade har valt att ej 

inkomma med något yttrande.  

 

Motivering till beslut  

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 

bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  

 

Åtgärden bedöms ej påverka omgivningen på ett negativt vis. Byggnation på 

denna fastighet skulle innebära en naturlig vidareutveckling av bebyggelse i 

omgivningen och snarare bidra till omgivningen genom en förtätningen och 

på det sättet undvika vildvuxna områden. Nämnden anser inte att denna 

åtgärd skulle ha en negativ inverka på riksintressena som finns i området. 

Tänkt byggnation bedöms ej komma att skapa en sådan omgivningspåverkan 

eller olägenhet som benämns i plan- och bygglagen för rågrannar eller 

sakägare.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

31(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Med detta resonemang kommer nämnden fram till att förhandsbesked för 

åtgärden kan 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 12 april 2019 

Situationsplan diarieförd 12 april 2019 

Husidè diarieförd 12 april 2019 

Yttrande från Kramsta 9:2 diariefört 29 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Information om beslutet per infobrev och situationsplan 

Kramsta, 6:12 

Kramsta 4:29 

Kramsta 9:2 

Kramsta 4:44 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

32(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 90 Dnr 00255/2019  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus 
och garage/förråd på Sanna 3:3 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  

Jan Frisk antas med certifieringsnummer SC0428-12.   

 

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

detta ärende. 

 

4. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att 

kontrollplanen fastställs. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

 

Åtgärden från ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

 

Avgiften för beslutet är 24 430 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus och 

garage/förråd på Sanna 3:3 i Järvsö . 

 

Bygglovet gäller nybyggnation av ett enfamiljshus och ett garage. Villan 

kommer bli i ett plan och förses med vit träpanel och plåttak. Garaget 

kommer ansluta till huvudbyggnaden i sin utformning.  

 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

33(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

För fastigheten gäller ej förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse) 

Besök på plats gjordes 2 maj 2019.  

 

Yttranden 

Ansökan har skickats som underrättelse till Nordsjö 7:4 som valt att 

inkomma utan synpunkt.  

 

Motivering till beslut  

Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. Byggnaden är 

tänkt att placeras på den Östra sidan om Nordsjövägen. Söder om tänkt plats 

ligger det en samling av hus närmare Nordsjökorsningen. Norr om 

placeringen ligger bebyggelse utspridd mestadels på den östra sidan om 

vägen och med ett jämt mellanrum om cirka 250 meter. Placeringens skulle 

innebära en naturlig fortsättning på den befintliga bebyggelsen och kommer 

inte att påverka landskapsbilden på ett negativt sätt. Åtgärden bedöms ej 

påverka rågrannar eller sakägare på ett sådant sätt att det skulle handla om en 

sådan olägenhet som benämns i Plan- och bygglagen varpå nämnden anser 

att bygglov för åtgärden kan beviljas.  

 

Upplysningar 

Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 

 

Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö. 

(Avlopp) 

 

Åtgärder får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 

bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  

 

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. 

 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta Simon 

Rosell, bygglovshandläggare för att boka detta. 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

34(55) 

Datum 

2019-05-28 
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I detta ärende krävs lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 

lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan och bygg. Behovet av 

detta kommer att diskuteras på det tekniska samrådet.  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 18 mars 2019 

Ritningar diarieförda 18 mars 2019 

Översiktskarta 24 april 2019 

Situationsplan diarieförd 18 mars 2019 

Teknisk beskrivning diarieförd 18 mars 2019 

Kontrollansvarig diarieförd 18 mars 2019 

Yttrande från Nordsjö 7:4 diariefört 30 april 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

KA, Jan Frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) per epost 

Remissinstanser 

Underrättelse om beslutet per infobrev och sitplan 

Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 

Nordsjö 7:4 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga.  

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

35(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 00252/2019  

Ansökan om bygglov för nybyggnad av slamfickor på 
Kläppaängarna 5:1 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

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

 

2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 

och bygglagen. 

 

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 § plan- och bygglagen  

antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12   

 

4. Tekniskt samråd enligt plan- och bygglagen krävs inte i detta ärende. 

 

5. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att 

kontrollplanen fastställs. 

 

Åtgärden får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 9 

kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

 

Observera att byggnadsverket inte får tas i bruk i de delar som omfattas av 

startbeskedet förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked. 

Sökanden uppmanas kontakta handläggare för att boka slutsamråd. 

 

Avgiften för beslutet är 18 943 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om bygglov för nybyggnad av slamfickor på 

Kläppaängarna 5:1 i Ljusdal. 

 

Sökande: Ljusdal Vatten AB 

 

Sökanden vill bygga slamfickor bakom reningsverket för omhändertagande 

av inkommande rester som inte kan omhändertas i den vanliga 

reningsprocessen. 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

36(55) 

Datum 

2019-05-28 
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Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 

områdesbestämmelser.  

 

Det tänkta området är sedan tidigare utpekat som intressant för möjlig 

placering av ny timmeromlastningscentral.  

 

Yttranden 

Ansökan har skickats som underrättelse till: 

Östernäs 9:1 

Slotte 46:1 

Kläppaängarna 3:5 

 

Inkomna synpunkter från grannar och sakägare har kommunicerats med 

sökanden som har bemött dessa yttranden.  

 

Yttrande från Slotte 46:1 

"Anläggningen ligger i närområdet till eventuell framtida plats för 

timmeromlastningen". 

 

Bemötande från sökanden 

Innan bygglovet skickades in så var det en dialog med fastighetsägaren som 

är Ljusdals kommun.  

Vid ett möte 1 november 2018 där detta togs upp lämnades okej på 

placeringen och att det inte skulle påverka en eventuell timmeromlastning i 

området. Trätåg har informerats om placeringen. 

 

Yttrande från Kläppaängarna 3:5 

"Kan inte finna redovisning av lukten från slammet.  

Hur tas slammet omhand när fickorna är fulla. I en framtid har golfklubben 

möjlighet att använda området till en utbyggnad av golfbanan för ett 

övningsområde, varför det är av vikt att få svar."  

 

Bemötande från sökanden 

Lukt från slamfickorna bedömer vi som minimala då det i huvudsak inte är 

slam som kommer att läggas i fickorna utan avloppsvatten som innehåller 

större mängder sten och grus, rester från till exempel rengöring av 

dagvattenbrunnar som vi inte kan ta hand om i reningsprocessen.  

 

Motivering till beslut 

Den sökta åtgärden är ett komplement till nuvarande verksamhet på 

fastigheten och samhällsservicenämnden anser inte att åtgärden påverkar 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

37(55) 

Datum 

2019-05-28 
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kringliggande fastigheter på ett betydande vis då inte rent slam, i huvudsak, 

skall placeras där.  

 

Den sökta åtgärden bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen. 

 

Upplysningar 

 

Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till miljö. 

 

Åtgärder får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 

bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen. 

 

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 Inrikestidningar.  

 

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.  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 13 mars 2019 

Ritningar diarieförda 13 mars 2019 och 2 april 2019 

Situationsplan diarieförd 2 april 2019 

Teknisk beskrivning diarieförd 13 mars 2019 

Kontrollplan diarieförd 9 maj 2019 

Kontrollansvarig diarieförd 13 mars 2019 

Yttrande från Östernäs 9:1 diariefört 8 april 2019 

Yttrande från Slotte 46:1 diariefört 8 april 2019 

Yttrande från Kläppaängarna 3:5 diariefört 26 april 2019 

Bemötande av yttrande diariefört 6 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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PROTOKOLL 

Sida 

38(55) 

Datum 

2019-05-28 
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Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Kläppaängarna 3:5 (Beslut och handlingar som ingår i beslutet) via enkel 

delgivning MB 

Underrättelse om beslutet per infobrev och sitplan 

Samkägare "rågrannar". 

Östernäs 9:1 

Slotte 46:1  

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga.  

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

39(55) 

Datum 

2019-05-28 
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§ 92 Dnr 00256/2019  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 31 
december 2020 för nybyggnad av tältbyggnad för 
bilprovning på Slotte 5:29 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen. 

 

Avgiften för beslutet är 3 720 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet 

Sökanden önskar uppföra ett tält på Slotte 5:29 för att bedriva 

fordonsbesiktning. 

Fastigheten har besökts 7 maj 2019. 

Ärendet har redovisats på tjänstemannaberedning 16 april 2019. 

 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas av detaljplan 163 "Cirkulationsplats väg 84 östra 

infarten". Bestämmelserna innebär bland annat att området får bebyggas med 

bilservice, handel och småindustri.   

 

Yttranden  

Underrättelse har inte skickats då nämnden anser att lov inte kan ges enligt 

PBL 9 kap 25§. 

 

Motivering till beslut 

Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan då den tilltänkta byggna-

den placeras i sin helhet på prickad mark, det vill säga mark som inte får 

bebyggas.  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 6 maj 2019 

Ritningar diarieförda 15 april 2019  
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PROTOKOLL 
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Ritningar personalvagn diarieförda 6 maj 2019 

Ritningar skyltar diarieförda 6 maj 2019 

Situationsplan diarieförd 6 maj 2019 

Fotografi diariefört 15 april 2019 

Medgivande från fastighetsägare diariefört 6 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet.) Rek med MB 

Fastighetsägaren (beslut och handlingar som ingår i beslutet.) 

 

Hur man överklagar  

Hos vem ska beslutet överklagas?  

Nämndens beslut kan skriftligen överklagas hos Länsstyrelsen Gävleborg. 

 

Var lämnas överklagandet?  

Skrivelsen ska lämnas/skickas till  

Samhällsservicenämnden 

827 80 Ljusdal 

 

Tid för överklagande  

Nämnden ska ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 

av beslutet. 

 

Hur man utformar sitt överklagande  

Ange vilket beslut du överklagar och ärendets diarienummer (dnr).  

Skriv gärna varför du tycker att nämndens beslut är fel och hur du tycker att 

beslutet ska ändras. Du får också gärna skicka med handlingar som du tycker 

stödjer din ståndpunkt.  

För mer information, kontakta plan och bygg; 0651-183 11 eller 

bygg@ljusdal.se  

 

Underteckna överklagandet  

Skrivelsen ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 

postadress och telefonnummer dagtid. Om du anlitar ombud kan ombudet 

underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med fullmakt.  
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§ 93 Dnr 00257/2019  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus och garage på Öster-Skästra 1:21 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. 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 bygg 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. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  
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Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enfamiljshus 

och garage på Öster-Skästra 1:21 i Järvsö . 

 

Förutsättningar  

Planförutsättningar  

Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I den fördjupande 

översiktsplanen för Järvsö antagen 29 september 2014, § 136 påtalar men att 

bebyggelsen i Skästra kan kompletteras med ytterligare bostäder men de ska 

utformas så de passar i omgivningen.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   

Området är av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  

Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 

bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.  

Besök på plats gjordes 14 november 2018.  

 

Kulturmiljövärden  

Platsen har inget utpekat kulturhistoriskt värde men området är av 

riksintresse för kulturmiljövård.  

På platsen är det berg i dagen. Placeringen enligt underlaget kommer ej att 

påverka detta.  

 

Yttranden  

Ansökan har skickats som underrättelse till Stene 4:25, Norrvåga 13:8, 

Norrvåga 4:53 och Öster-Skästra 1:21.  

 

Norrvåga 4:53 har inkommit utan synpunkt. Öster-Skästra 1:21 har lämnat in 

ett medgivande. Övriga har valt att inte inkomma med något yttrande.  

 

Motivering till beslut  

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 

bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  

Platsen som ligger på östra sidan om Skästra byväg ligger betydligt lägre än 

omgivande bebyggelse och anses därför inte komma att påverka rågrannar 

eller sakägare eftersom man angivit att man har för avsikt att uppföra ett 

enplanshus. I området finns det både äldre bebyggelse och nyare. Nämnden 

anser inte att åtgärden kommer att påverka landskapsbilden i Skästra. 

Åtgärden kommer heller inte att påverka rågrannar eller sakägare på ett 

sådant sätt att det skulle bli tal om en sådan olägenhet som benämns i Plan- 

och bygglagen.  

 

Nämnden anser därför att förhandsbesked för åtgärden kan meddelas.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

43(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

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 15 augusti 2018 

Situationsplan diarieförd 26 februari 2019 

Husidé diarieförd 7 november 2018 

Medgivande lagfaren ägare diarieförd 7 november 2018 

Yttranden från Norrvåga 4:53 diarieförda 12 december 2018 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Lagfaren ägare, (beslut och handlingar som ingår i beslutet)  

Information om beslutet per infobrev och sitplan 

Sakägare, "rågranne" 

Stene 4:25 

Norrvåga 13:8 

Norrvåga 4:53  

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga.  

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

44(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 94 Dnr 00254/2019  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Norrvåga 13:1 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 bygg 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. 

 

Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

45(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 

Norrvåga 13:1 i Järvsö. 

 

Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnation av fritidshus på Norrvåga 

13:1. Sökande vill köpa tomten och uppföra ett fritidshus om 60 m2. 

Byggnaden är tänkt att vara i ett plan och röd till kulören. 

 

Förutsättningar  

Planförutsättningar  

Fastigheten är belägen utanför planlagt område.   

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.    

Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 

bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken.  

Besök på plats har gjorts 2 maj 2019.  

 

Kulturmiljövärden  

Berörd yta har inget utpekat kulturhistoriskt värde att beakta.  

 

Yttranden  

Ansökan har skickats som underrättelse till Norrvåga 4:43, Norrvåga 13:1 

och Sörvåga 5:16. 

 

Sörvåga 5:16, Norrvåga 13:1 har inkommit utan synpunkt. 

 

Norrvåga 4:43 har inkommit med synpunkter angående att de egentligen inte 

har något att erinra mot byggnation men att avloppsanläggningar och dylikt 

ej får förläggas på deras mark. Om den befintliga vägen fram ska skötas året 

runt ska de belasta Norrvåga 13:1 och inte dem.  

 

Motivering till beslut  

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 

bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

  

Åtgärden bedöms inte få någon betydande inverkan på omgivningen eller ha 

någon väsentlig påverkan på riksintresset det rörliga friluftslivet i området. 

Fastigheten i sin helhet är en skogsfastighet som sträcker sig över Ljusnan. 

Området som är berörd är cirka 760 kvadratmeter och nämnden anser att 

tänkt fastighet är väl lämpad för bebyggelse med ett fritidshus. Eftersom 

området kring placeringen är skogbeklätt anser nämnden inte att det finns 

skäl till att ställa krav på bullerberäkning utan bedömningen är att 

bullernivåerna hålls inom föreskrivna värden.  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

46(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Angående synpunkter från Norrvåga 4:43 kan nämnden konstatera att dessa 

synpunkter är av en civilrättslig karaktär och ej hamnar inom prövningen för 

förhandsbeskedet. Förhandsbeskedet innebär en prövning om marken är 

lämplig att bebygga. Avlopps- och vägfrågan går att lösa och slutgiltig 

prövning av detta sker i bygglovet och tillståndet för det enskilda avloppet.  

 

Detta sammantaget leder fram till att nämnden anser att förhandsbesked för 

åtgärden kan meddelas.  

 

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.  

(Eventuell in- och utfart mot riksvägen och avloppsanläggning)  

Beslutsunderlag 

Ansökan diarieförd 28 mars 2019  

Situationsplan diarieförd 28 mars 2019  

Översiktskarta diarieförd 28 mars 2019 

Yttrande från Sörvåga 5:16 diariefört 25 april 2019 

Yttrande från Norrvåga 4:43 diariefört 10 maj 2019 

Yttrande från Norrvåga 13:1 diarieförd 10 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

 

Beslutsexpediering 

Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Norrvåga 13:1 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Norrvåga 4:43 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 

Information om beslutet per infobrev och sitplan 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

47(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sakägare, "rågranne"  

Sörvåga 5:16 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

Hur man överklagar, se bilaga.  

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

48(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr 00187/2019  

Donation av konstverk till Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tar emot donationen av konstverk från projektet ”The 

Burned Trees”, där konstnären själv står för transporten till och 

uppsättning på överenskommen plats i Ljusdals kommun 

 

2. Ljusdals kommun åtar sig att i förekommande fall att ordna med 

markarbeten för uppsättandet. 

 

3. Kostnaden för markarbeten för uppsättningen av konstverket tas inom 

samhällsserviceförvaltningens ordinarie budgetramar.  

Sammanfattning av ärendet 

Konstnären Phillippe Pastor driver sedan 2003 ett internationellt 

konstprojekt som syftar till att belysa ämnen som klimatförändringar, 

avskogning och behovet av att bevara miljön. I samband med att Sverige 

blev så drabbade av skogsbränder sommaren 2018 så vill konstnären tillägna 

ett konstverk till Ljusdals kommun. Konstnären står för samtliga kostnader i 

samband med transporter och uppsättning av verket på en överenskommen 

plats i Ljusdal. Ljusdals kommuns åtagande är att ordna med uppställnings-

plats samt att vara behjälpliga vid eventuella behov av markarbeten.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

E-brev från konstnärens projektledare 18 februari 2019 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Olle Fack (C), Bertil Skoog (L), Jonny Mill (LB): bifall 

till samhällsserviceförvaltningens förslag.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

49(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

50(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 96 Dnr 00250/2019  

Ansökan från Ljusdalsbygdens Museums Vänner om 
kulturbidrag för berättarkvällar med "Historier från 
Hälsingland" 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan om 15 000 kronor till arvoden till kulturaktörer vid tre 

berättarkvällar i Ljusdals kommun bifalles. 

 

2. Pengar tas från samhällsserviceförvaltningens projektbudget för 

kulturföreningar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdalsbygdens museums vänner planerar att i samarbete med Historier 

från Hälsingland anordna tre berättarkvällar på olika platser i Ljusdals 

kommun under sommaren och hösten 2019. För att förhöja och 

vidareutveckla ett tidigare upplägg av berättarkvällar vill man nu anlita 

sångare och en violinist.  

 

Den totala kostnaden beräknas till 37 536 kronor varav föreningen nu söker 

ett bidrag om 15 000 kronor. Arrangemanget blir ett välkommet nytillskott 

inom Ljusdals kommuns kulturliv och ger nya uppdragstillfällen för 

kulturarbetare i kommunen vilket också medverkar till kommunens vision 

om ett rikt kulturliv.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Ansökan från Museets vänner 13 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

51(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Jäv 

 

Oscar Löfgren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Sigurd Mattsson (C) träder in i hans ställe. 

 

 

Beslutsexpediering 

Museets Vänner 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

52(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 00229/2019  

Ansökan från Nationaldagskommittén i Järvsö om 
arrangörsbidrag för nationaldagsfirande 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Nationaldagskommittén i Järvsö Hembygdsförening samlar flera föreningar i 

Järvsö kring ett uppskattat och mångfacetterat nationaldagsfirandeprogram 

på Stenegård. För att kunna erbjuda en god ljudkvalitet vid arrangemanget 

ansöker kommittén om ett bidrag på 10 000 kronor för att engagera musiker 

och tekniker. Ljusdals kommun bidrar i dag likvärdigt till samtliga 

nationaldagsfiranden i kommunen genom att stå för en gemensam 

halvsidesannons. Då frågan om ljudutrustning flera gånger varit uppe i 

samband med återkommande föreningsarrangemang på Stenegård uppmanas 

sökanden att tillsammans med gården och andra intressenter söka efter en 

gemensam långsiktig lösning. Råd och stöd i frågan kan också inhämtas från 

föreningsservicefunktionen på Slottehubben.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Ansökan om arrangörsbidrag 1 april 2019 

 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bidrag beviljas till nationaldagsfirande. 

 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

bifaller hennes eget yrkande.  

 

Beslutsexpediering 

Nationaldagskommittén 

Samhällserviceförvaltningen, Akt 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

53(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 00192/2019  

Fördelning av verksamhetsbidrag kulturföreningar 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturföreningar med säte i Ljusdals kommun har möjlighet att årligen 

ansöka om allmänt verksamhetsbidrag. En garanti om 1 000 kronor per år i 

”administrationsbidrag” finns för respektive förening och eventuella 

ytterligare bidrag fördelas utifrån föreningens planerade aktiviteter av öppen 

verksamhet och arrangemang, samt inom ramen för de budgeterade medel 

som finns för ändamålet 

 

Bidraget till kulturföreningar fördelas enligt följande: 

Los Hembygdsförening/barnteater   4 790 kr 

Los Byaråd/filmklubben                     3 094 kr 
Hälsinglands Konstgille                      4 000 kr 
Järvsö Spelmanslag                            4 000 kr 
Västra Hälsinglands Forskarförening  3 000 kr 
Föne Fornminnesförening                  3 000 kr 
Västra Hälsinglands Slöjdförening      5 000 kr 
Föreningen Loosgrufvan,artistarvode 3 000 kr 
Totalt:                                                   29 884 kr   
 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 maj 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

54(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

Bygg:  § 216-339 

 

Miljö:  § 424-516 

 

Räddning: 2019-000034 

 2019-000044 

 2019-000045 

 2019-000047 

 2019-000057 

 2019-000065 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 maj 2019 

Delegationsbeslut 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

55(55) 

Datum 

2019-05-28 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 00023/2019  

Övriga frågor 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.       

Sammanfattning av ärendet 

 Förvaltningschef Lasse Norin informerar om pågående personal-

rekryteringar:  

 

o Rekrytering av kulturchef pågår och intervjuer har hållits med fyra 

personer. Nu håller man på att hämta in referenser. 

 

o Gata- och parkchef Emma Nordebo Snygg har nyligen sagt upp sig 

och nu ligger annons ute gällande hennes tjänst. 

 

 Ordförande Iréne Jonsson och vice ordförande Sune Frost informerar 

om att de har varit i Åre kommun på studiebesök. Där fick man bland 

annat träffa representanter för planenheten, tillväxtenheten med flera.      

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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