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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-10-14

Plats och tid

Ljusdalssalen, onsdag 14 oktober 2020 klockan 08:30-11:40

Beslutande

Ledamöter
Sune Frost (MP), ordförande
Annelie Wallberg (S). ersättare för Iréne Jonsson (S)
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M)
Oscar Löfgren (V)
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD)

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Christina Gräns, controller, § 139
Elin Sundberg, kulturchef, § 140
Viktor Svensson, planingenjör, § 141
Lars-Erik Abrahamsson, NTF, Gävleborg, § 142
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 143-147
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 148-149
Ann-Catrin Stolt, vik miljöchef, § 151
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Jonny Mill

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-10-16

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Ulrica Swärd Bütikofer
Sune Frost
Jonny Mill

Utdragsbestyrkande

§ 139-153

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-10-14

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

Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Datum för anslags uppsättande

2020-10-19

Datum för anslags nedtagande

2020-11-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Ulrica Swärd Bütikofer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 139

Datum

2020-10-14

Dnr 00030/2020

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delårsbokslut och helårsprognos per augusti 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Delårsbokslut:
Samhällsservicenämnden redovisar ett överskott på 4 679 000 kronor.
De största avvikelserna finns hos plan- och byggenheten, gata- och
parkenheten, miljöenheten samt kulturenheten.
Plan- och byggenheten har ett överskott som beror på ökade bygglovsintäkter, obudgeterade intäkter för markhyror samt att budgeterade medel för
rivning av lador ännu inte har upparbetats. Hos enheten finns även
kostnader för bostadsanpassningsbidrag som har varit högre än beräknat på
grund av fler och kostsammare ärenden.
Gata- och parkenheten redovisar ett överskott på grund av ännu inte
upparbetade medel för barmarksunderhåll samt lägre kapitalkostnader.
Miljöenheten redovisar ett överskott främst på grund av högre intäkter för
avlopp.
Kulturenheten uppvisar ett överskott på grund av ej återbesatta tjänster
främst beroende på covid-19 samt nedläggning av Estetiska programmet på
Slottegymnasiet.
Helårsprognos
Prognosen för samhällsservicenämnden visar på ett överskott på 2 030 000
kronor.
De enheter som i delårsbokslutet uppvisar de största avvikelserna mot budget
är även de som beräknas få den största avvikelsen för 2020.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-10-14

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 30 september 2020
Delårsbokslut och helårsprognos augusti 2020
Prognos 2020 per augusti 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 140

Datum

2020-10-14

Dnr 00126/2020

Ansökan från Järvsö Operasällskap om projektbidrag
till Operavecka i juli 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Järvsö Operasällskap beviljas en summa om 16 069 kronor.

2.

Pengarna tas från samhällsserviceförvaltningens konto för projektbidrag
till kulturföreningar.

3.

Beslut om eventuella kommande föreställningar tas vid en ny ansökan.

Sammanfattning av ärendet
Järvsö Operasällskap bildades under våren 2020, med undertitel “Sällskapet
för operakonstens främjande i Järvsö med omnejd”. Föreningen genomförde
en “operavecka” under sista juliveckan med fyra operaföreställningar med
professionella musiker. Två nationalromantiska konserter, en operaföreställning samt en promenadkonsert.
Summan Järvsö Operasällskap beviljas grundar sig på arvoden till musiker
samt ett avdrag för biljettintäkter på samtliga konserter.
I ansökan ställs också en fråga kring förlustgaranti vid en eventuell
föreställning i Los. Blir detta aktuellt ska en ny ansökan inkomma kring
budget och intäkter.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 augusti 2020
Ansökan från Järvsö Operasällskap 12 augusti 2020
Budget Operaveckan 12 augusti 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-10-14

Jäv
Oscar Löfgren (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Beslutsexpediering
Järvsö Operasällskap
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 141

Datum

2020-10-14

Dnr 00139/2020

Detaljplan för fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 - begäran
om planbesked
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Med stöd av 5 kap. Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked för
del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3.

2.

Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och
bygglagen. Enligt gällande plan- och byggtaxa.

Sammanfattning av ärendet
Exploatören har inkommit med en ansökan om planbesked för del av
fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3. Syftet med ansökan är att skapa ett område
avsett för bostäder i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig
bebyggelse på Öjebergets norra del.
I närheten till området som önskas exploateras har det under senaste åren
gradvis byggts ut med en blandad bostadsbebyggelse som ansluter via
Alpvägen, i takt med att besöksnäringen har ökat har ett högre tryck på nya
bostäder också ökat. Området har byggts ut med nödvändig infrastruktur
succesivt.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 oktober 2020
Ansökan om planbesked 6 juli 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Järvsöbacken AB
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 142

Datum

2020-10-14

Dnr 00026/2020

NTF Gävleborg - information
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Lars-Erik Abrahamsson från NTF Gävleborg informerar om föreningens
arbete.
NTF står för Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande.
Det är en ideell förening som grundades 1934. Föreningen arbetar för säker
trafik.
Agenda 2030: delmål 3.6 och 11.2 är applicerbara på NTF:s arbete.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 143

Datum

2020-10-14

Dnr 00149/2020
BYGG.2020.279

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på
XXXXXXXXX i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

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

• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Sökande uppmanas kontakta
handläggaren för att boka ett samråd.
• Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
• Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.
• Avgiften för beslutet är 17 050 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet:
• Kontrollplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 144

Datum

2020-10-14

Dnr 00152/2020
FÖRBESKED.2020.14

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
fritidshus på XXXXXXX i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 5 250 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 145

Datum

2020-10-14

Dnr 00153/2020
BYGG.2020.253

Ansökan om bygglov för nybyggnad av reningsverk på
XXXXXXX i Hennan
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

2.

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

• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL. Sökande uppmanas kontakta
handläggaren för att boka ett samråd.
• Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
• Tekniskt samråd med stöd av 10 kap. 14 § plan- och bygglagen krävs i
detta ärende.
• Avgiften för beslutet är 20 725 kronor enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet:
• Kontrollplan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 146

Datum

2020-10-14

Dnr 00154/2020
FÖRBESKED.2020.15

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två
fritidshus på XXXXXXXXXX i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och
bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 5 250 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 147

Datum

2020-10-14

Dnr 00155/2020
ALLM.2019.23

Beslut om åtgärdsföreläggande med vite gällande
ovårdad tomt/byggnad på XXXXXXXX i Letsbo
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL,
föreläggs Bomars Brunn AB, 559080-0883, att senast inom fyra
månader från det att beslutet har vunnit laga kraft vidta åtgärd enligt
följande: Fastigheten Letsbo 2:3 ska genom följande punkter försättas i
vårdat skick.

• Sida A på huvudbyggnad, skador i fasad samt takfot skall lagas och målas
enligt Bilaga 2 - Hussidor, Bilaga 3 – Översiktsfoton och Bilaga 4 –
Detaljfoton.
• Sida B på huvudbyggnad, skador i fasad samt takfot skall lagas och målas
enligt Bilaga 2 - Hussidor, Bilaga 3 – Översiktsfoton och Bilaga 4 –
Detaljfoton.
• Sida C på huvudbyggnad, skador i fasad samt takfot skall lagas och målas
enligt Bilaga 2 - Hussidor, Bilaga 3 – Översiktsfoton och Bilaga 4 –
Detaljfoton.
• Sida D på huvudbyggnad, skador i fasad samt takfot skall lagas och målas
enligt Bilaga 2 - Hussidor, Bilaga 3 – Översiktsfoton och Bilaga 4 –
Detaljfoton.
• Fastigheten skall avstädas genom att utpekade föremål och övrigt lösa
delar skall avlägsnas enligt Bilaga 3 - Översiktsfoton.
• Fastigheten skall röjas genom att avlägsna buskar, sly, träd och långt gräs
i de utpekade delarna enligt Bilaga 3 - Översiktsfoton.
2.

Justerandes signatur

Åtgärdsföreläggandet förenas med löpande vite om 30 000 kronor per
påbörjad månad med stöd av 11 kap. 37§ plan- och bygglagen och 2§
och 4§ lagen (1985:206) om viten. Hemställan om utdömande av vite
ska ske den första varje månad om ovanstående åtgärder inte är
åtgärdade senast fyra månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 148

Datum

2020-10-14

Dnr 00151/2020
BYGG.2020.264

Ansökan om rivningslov för rivning av före detta
panncentral på XXXXXXXXXXX i Tallåsen
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen.

• Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.
• Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.
• Avgiften för beslutet är 3 925 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 149

Datum

2020-10-14

Dnr 00148/2020
BAB.2020.47

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande bostadsanpassningsbidrag till ombyggnad av befintligt rum till ny
tvättstuga i entréplanet. Detta för att slippa bära tvätten från nuvarande
tvättstuga i källaren.
Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att det idag finns en
fungerande tvättstuga för familjen och att övriga familjemedlemmar kan
delta i tvätthanteringen och på så vis underlätta för sökanden att
fortsättningsvis kunna delta i det vardagliga arbetet med tvätten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommunstyrelseförvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Sökanden (beslut+besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 150

Datum

2020-10-14

Dnr 00026/2020

Extra ärende med anledning av artikel i dagens
LjusdalsPosten
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Ordförande Sune Frost tar upp ett extra ärende gällande en artikel i dagens
LjusdalsPosten med rubriken "Landsbygden blir en förortsliknande röra".
Det är titeln på en bok av professorn i byggnadsvård Göran Gudmundsson
där författaren konstaterar att Sverige håller på att byta ansikte –
”Landsbygden blir en förortsliknande röra med inslag av illa byggda och illa
anpassade typhus”.
Sune Frost anser att det finns områden i bland annat Järvsö som har
avvikande byggnadsstilar och att detta är något som bör diskuteras mera i
framtiden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 151

Datum

2020-10-14

Dnr 00112/2020

Information från miljöenheten om sommarens
trängseltillsyn samt om enkätresultat
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Vikarierande miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar om sommarens
trängseltillsyner med anledning av covid-19.
Miljöenheten började med tillsyn under våren med Regionens smittskydd
som ansvarig. 17 juni kom en ny lag (2020:526) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen där kommunerna blev ansvariga för
tillsyn. Lagen gällde från 1 juli och från det gjordes tillsyn enligt lagen.
81 verksamheter har haft tillsyn sedan 24 mars och inga förelägganden/
beslut om stängning har fattats.
Vid sex tillfällen har kvälls-/natt-/helginspektioner genomförts.
En enkät har skickats ut till 80 berörda företag och 53 har besvarat enkäten,
vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent.
På frågorna nedan svarade 100 procent BRA!
Hur tycker ni att informationen från kommunens Miljöenhet gällande de nya
reglerna/nya lagen har fungerat?
Hur har ni upplevt trängselinspektionerna nu under sommaren?
Det fanns också en öppen fråga om Miljöenheten kan förbättra något och där
kom framförallt väldigt mycket positiv respons, men även en del svar om att
Tydlighet, information och lyhördhet kan förbättras!

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-10-14

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-10-14

§ 152

Dnr 00147/2020

Sammanträdesdagar för samhällsservicenämnden 2021
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Sammanträdesdagarna 2021 för samhällsservicenämnden godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Förslag på sammanträdesdagar för samhällsservicenämnden finns:
SSN

Jan

Feb

13

10

Mar Apr
3

14

Maj

Jun

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

18

15

18

22

13

17

8

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Kommunkansliet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 153

Datum

2020-10-14

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
SSN:
BYGG:
MILJÖ:

97-108
§ 575-654
§ 828-897

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 oktober 2020
Delegationslistor
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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