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§ 130 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från kulturenheten, fritidsenheten 
och biblioteken 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten 
 
• På Slottehubben ska en skylt sättas upp så att folk hittar dit. 
 
• Slottehubben har haft möten med föreningar, både i huset och med 

kulturföreningar. 
 
• När det gäller konsten är Bagargränd på tapeten. Till Ljusdalsvagnen, 

som stod i centrala Ljusdal under sommaren, kom önskemål om att det 
ska hända något på Bagargränd och att det ska skyltas med mera. 

 
• Bygglov för muralmålningarna är klara. Tidigare har det bara varit 

tillfälliga bygglov, men dessa har nu permanentats. 
 
• En utlysning om konstnärlig utsmyckning vid Ämbarbo förskola finns 

just nu och nästa vecka ska förslagen som inkommit gås igenom. 
 
• En utredning ska göras om Fågelsjö Gammelgård bortom åa. Utredare är 

Carl-Magnus Gagge. 
 
• En regional kulturskolesamordnare, Esbjörn Mårtensson, har börjat i 

dagarna. 
 
• Tvåornas kör - projekt för att förenkla musikundervisningen på 

lågstadiet har startats. Elin Sundberg visar en film där musiklärarna på 
Kulturskolan sjunger och dansar. 
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Fritidsenheten 
 
• Torleif Bakke håller årliga möten med föreningarna. 
 
• Utvärdering görs av vårens aktiviteter; vandring, cykling och fiske. 
 
• Nytt är att även skoterföreningarna vill ha hjälp - Torleif Bakke ska 

träffa ansvariga i skoterföreningarna och prata skyltning med mera. 
 
• Badplatserna har utvärderats. Det har varit ett enormt tryck i Järvsö där 

bland annat dassen har orsakat problem. På Norebadet är det också högt 
tryck. Det kommer in många synpunkter om hopptornet som lutar och 
eventuellt kommer en upphandling göras för att räta upp det. 

 
Det är inga problem med vattenskotrar sedan man lade ut linor. 

 
Vid de andra kommunala badplatserna, Dåasen, Kvarnsjön och 
Sånghussjön, är det lugnt och fungerar bra. 

 
• Utegymet i Hamra är klart. Nästa ort på tur är Färila, men det är ännu 

inte klart var det ska stå. Belysning efterfrågas vid gymmen och i Måga 
kommer det att sättas upp en lampa. I Los finns också en lampa som 
förlänger säsongen. 

 
• Bra fart i Los. Furuberget ska ansöka om bidrag från Arvsfonden.  

 
• Tallrinken i Tallåsen ska också göra ansökan till Arvsfonden. 
 
• Ridhuset - restaurering pågår fortfarande.  
 
• Simhallen fyller 50 år och det blir en kampanj under vecka 44. Det har 

varit lite dålig beläggning i simhallen efter pandemin 
 
• Exte-cupen arrangeras 13-15 oktober. Torleif Bakke för diskussioner 

med Ljusdals BK om att cupen ligger för tidigt och att det blir dyrt att 
lägga is så tidigt på säsongen. 

 
• Skidspåren kommer att vara dyrare i år med tanke på höga drivmedels-

priser. Elljusspåren kommer dock att spåras. Vid skidspåren på Kläppa-
åsen i Ljusdal vill inte markägarna att spår körs på vägen som går längs 
åsen och som är mycket populär bland motionärer. Torleif Bakke har 
ingen lösning på detta ännu.  
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• På enheten finns två vakanser, men bara en kommer att tillsättas.  
 
• Vägen upp till Kolsvedjastugan är i mycket dåligt skick. Nu finns en 

vilja bland de boende längs med vägen att åtgärda detta och 
Lantmäteriet håller på med en andelsfördelning. 

 
Kolsvedjastugan har fått nya ytskikt och är rätt så fräsch, men köket har 
inte åtgärdats ännu. Man har inte bestämt sig för om det ska vara ett 
tillagningskök eller uppvärmningskök. Stugan finns tillgänglig för 
uthyrning. 

 
Bibliotek 
 
• Ljusdals bibliotek har nominerats till Sveriges bästa bibliotek. En liten 

grupp från kommunen kommer att resa till Bokmässan i Göteborg. 
 
• Ungdomsprojektet skruvas upp. Nu körs "Unga fredagar" varje fredag. 

Förra fredagen var första Unga fredagen för säsongen och då kom ett 
30-tal ungdomar. 

 
• Alla anställda och besökare är inte nöjda med den nya målgruppen med 

tanke på att de är lite högljudda, men när det är "Unga fredagar" är det 
bara ungdomar i biblioteket. 

 
• Bok- och filmcirkel om Harry Potter-serien ska startas upp. 
 
• Ny bibliotekarie har skolats in. Det är en nyutbildad bibliotekarie som 

fått ett graviditetsvikariat, men Lisa Ångman hoppas att hon stannar 
med tanke på att det kommer att vara en del pensionsavgångar de 
närmsta åren. 

 
• Bok- och filmcirkel för vuxna har också startats upp. 
 
• Statligt stöd för litteraturfrämjande ska sökas som komplement till 

ungdomsprojektet. Tanken är att "bada" Ljusdals unga i författare. 

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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§ 131 Dnr 00010/2022  

Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2022 godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 

Delårsbokslutet per augusti 2022 visar på ett överskott på 3 835 000 kronor 
och helårsprognosen visar på ett överskott på 670 000 kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 10 317 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 september 2022 
Delårsbokslut SSN augusti 2022 
Prognos augusti 2022 SSN investeringar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 132 Dnr 00068/2022  

Information om Målarbetet i kommunen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Peter Evansson, verksamhetsutvecklare på enheten för strategisk och hållbar 
utveckling, informerar om målarbetet. 
 
Möten och workshops genomförs i augusti-oktober 2022 i syfte att samla in 
förslag på processer och projekt som behöver förbättras. 
 
Diskussionen utgår från de tre beslutade Agenda 30-målen samt de fem 
uppdragen som kopplas till dessa: 
 
God utbildning 
• Alla barn ska lyckas i skolan. 
• Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande. 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat. 
• Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hållbara städer och samhällen 
• Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare år 2030.   

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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§ 133 Dnr 00051/2022  

Måluppföljning SSN 2022 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 2 SSN 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tertialrapporten godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 2 för 2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 2 2022 samhällsserviceförvaltningen 30 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att tertialrapporten 
godkänns och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 134 Dnr 00095/2022  

Namnsättning av väg på fastigheten Kåsjö 8:5 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Den nya lokalgata som sträcker sig över fastigheten Kåsjö 8:5 och i dag 

betjänar fyra småhustomter får namnet ”Stenbackavägen”.          

Sammanfattning av ärendet 

Fyra nya tomter har styckats av från fastigheten Kåsjö 8:5 i Järvsö, förutom 
dessa så har det beslutats om ett positivt planbesked för fastigheten vilket 
kan leda till att det i framtiden blir ytterligare tomter i området. 
 
Området som exploateras kallas i dag för Stenbacka och i den inkomna 
planförfrågan har detaljplanen fått namnet Stenbacka Helsingegården. I 
närområdet finns vägarna ”Helsingegårdsvägen”, ”Helsingegården” och 
”Östra Kåsjö”. 
 
En ny lokalgata betjänar området och ansluter till ”Östra Kåsjö”, vi i 
namnsättningsgruppen föreslår att denna nya väg får namnet 
”Stenbackavägen” för att knyta an till det äldre namnet för platsen. Enligt 
kommunens riktlinjer för namnsättning av vägar och platser (SSN 18 januari 
2022 § 8) ska vi i första hand använda oss av äldre befintliga namn för en 
plats vilket vi i detta fall har möjlighet att göra.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 september 2022 
Kartbild 5 september 2022 

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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§ 135 Dnr 00116/2022
STRAND.2021.3 

Ansökan om strandskyddsdispens för förbättring av 
båthus och brygga på XXXXXXXX i Tranviken, 
Tallåsen  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas.

2. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 136 Dnr 00118/2022
BYGG.2022.190 

Ansökan om bygglov för anpassning av lägenheter till 
korttidsboende på XXXXXXXXX i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användningen i form av
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så kallat LSS-
boende.

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

4. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11.

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

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

7. Avgiften för beslutet är 9 358 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggenheten som underlag 
för slutbesked: 
Vid begäran från byggherren om slutbesked ska fastställd kontrollplan för 
projektet bifogas. Kontrollplanen ska vara signerad av den kontrollansvarige 
och visa att den har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. Om kontrollplanen inte följts eller inte är signerad i någon 
punkt ska en förklaring om detta förhållande bifogas begäran. 
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§ 137 Dnr 00119/2022
BAB.2022.77 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande en ramp för att klara av att få in ved för uppvärmning. Höjd från 
mark upp till dörren är cirka 1,6 meter, vilket innebär en ramp på cirka 20 
meter med vilplan för att klara godkänd lutning. 

Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget styrker och uttrycker den nödvändiga kopplingen 
mellan funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna. 

En förutsättning för bostadsanpassningsbidrag är att bostaden i grunden kan 
fungera som bostad och uppfyller lägsta godtagbara standard. 

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag 2 § 
2 § Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg 
av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 

Jordabalk (1970:994) 12 kap. 18 a § 
En bostad ska anses ha lägsta godtagbara standard, om den är försedd med 
anordning inom bostaden för: 
1. Kontinuerlig uppvärmning.
2. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien.
3. Avlopp för spillvatten.
4. Personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch.
5. Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning.
6. Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och
avställningsytor.

Samhällsservicenämnden gör bedömningen att intyget inte styrker den sökta 
åtgärden då sökanden uppger att han ska bo i Spanien under vinterhalvåret 
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för att vattnet fryser och han måste bära in vatten med hinkar samt att det 
inte finns växelström indraget i huset (230 volt). 

Nämnden gör i övrigt bedömningen att en ramp på cirka 20 meter för att 
kunna få in ved i bostaden inte heller kan anses bidragsberättigad, då 
sökanden har sovrum på övervåningen och klarar att gå i en trapp på 17 
trappsteg utan handledare.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2022 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 16 augusti 2022 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S), Bertil Skoog (L), Kristoffer Hansson (-), Oscar Löfgren 
(V) och Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens 
förslag.

Propositionsordning 

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

Beslutsexpediering 
Sökanden (Protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 138 Dnr 00051/2020 

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Johan Hydling redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med augusti 2022.  

I år har antalet ärenden hittills varit 81 stycken att jämföra med 96 ärenden 
2020 och 77 ärenden 2021. 

Kostnaden har till och med augusti uppgått till 3 053 331 kronor att jämföra 
med 4 386 295 kronor 2020 och 3 373 756 kronor 2021. 

Beslutsunderlag 

Presentation bostadsanpassning 9 september 2022 

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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§ 139 Dnr 00115/2022  

Laglig Graffitivägg 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att verkställa projektet laglig 

graffitivägg.  

Sammanfattning av ärendet 

2003 ställde en grupp ungdomar en fråga till kommunen om en legal plats 
för graffiti kunde anordnas. De ville skapa en ny mötesplats för ungdomar 
och föreslog också att det kunde ske som ett experiment för att se om det 
kunde minska förekomsten av illegal graffiti. 
 
Projektet avslutades av en rad olika anledningar och inte mycket har hänt i 
frågan om en laglig graffitivägg de senaste nästan 20 åren. Utifrån materialet 
kring det förra försöket har nu ett nytt förslag arbetats fram. 
 
Mycket har hänt i Ljusdal sedan 2003 och 2019 satte Artscape Ljusdal på 
konstkartan. Kurser och projekt har gjorts efter det, ett exempel är projektet 
Elverk. 
 
Förslaget är att under en projektperiod sätta upp en vägg som går att plocka 
ner om projektet bestäms läggas ner. Byggda med cementklossar, liknande 
legobitar. Charlie Granberg har tagit fram ett förslag på hur väggen ska 
kunna se ut.  
 
Placeringen är också av stor vikt. Just nu tittas det på möjligheter att kunna 
sätta upp väggen på Östernäs, mellan betongparken och padelbanan. Platsen 
är öppen, många vistas i området, allt från småbarnsfamiljer och ungdomar 
till motionärer runt Kyrksjön.  
 
Förslagsvis görs detta under en 3-årig projektperiod, med löpande 
utvärderingar. Kulturskolan vill lägga verksamhet och kurser där och 
förhoppningsvis kunna utarbeta samarbeten med andra organisationer/ 
föreningar och så vidare.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 september 2022 
Laglig graffitivägg - då och nu 9 september 2022 
Laglig graffitivägg med höjdmått 9 september 2022 
Laglig graffitivägg uppifrån med mått 9 september 2022 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-) och Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 140 Dnr 00074/2022  

Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
med önskemål om basketplan på Östernäs 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles 

såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att i framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning 
för basketspel, i anslutning till övriga fritidsanläggningar på 
Östernäsområdet. Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta 
med synpunkter under utredningsprocessens gång.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss gällande 
önskemål om att ordna en basketplan på Östernäs. Förslagsställaren skriver: 
”Mina kompisar och jag spelar basket och vi åker till Hudiksvall. Det vore 
superkul om vi kunde få en basketplan nere på Östernäs där allt annat finns. 
Det skulle göra att vi slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela.”  
 
Förslagsställaren önskar en basketplan på Östernäsområdet som är en fin 
mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 
till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 
skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 
Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 
promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 
styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 
mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 10 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42  

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-), Sigurd Mattsson (C) och Jonny Mill (LB): bifall till 
samhällsserviceförvaltningen.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 141 Dnr 00104/2022  

Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
med önskemål om båtramp i Växnan 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss gällande 
önskemål om båtramp i Växnan.  
 
Förslagsställaren skriver: ”Jag skulle vilja att man ordnar med en båtramp i 
Växnan, för om man vill lägga i båten och fiska i Växnan måste man sjösätta 
den i älven och åka båt till Växnan. Det skulle underlätta mycket om man 
kunde backa båttrailern direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man 
går nästan på grund när man ska åka där.”   
 
Fritidsenheten och gata- och parkenheten på Ljusdals kommun har samrått 
angående ovanstående medborgarförslag och kommunen ser inget behov av 
att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av fritidsbåtar med 
tillhörande båtramp i Växnan. Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 13 juni 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 142 Dnr 00169/2021  

Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 
utanför Färila 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ärendet sänds vidare till 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län som bedöms vara rätt beslutsinstans.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag gällande övergångsställe i på riksväg 84 i Färila där 
förslagsställaren skriver: ”Hej, bor vid en väg vi nästan inte tar oss över, 
även om vi ska över en tid med mindre trafik. Vi måste över vägen för att 
komma på trottoaren, till busshållplatsen osv. Jag har sett människor springa 
över medan bilister pekat finger åt dem. Har redan efter en månad fått 
förklarat av två bilister att inte gå över vägen. Här skulle det sitta fint med 
övergångsställen inte bara i centrum av Färila utan också en bit utanför. 
Kanske kan skyltar ge oss på gående fot en ärlig chans att korsa vägen till 
busshållplatsen eller cykelväg/trottoar.” 
 
I Färila tätort finns endast ett övergångsställe som korsar riksvägen. 
Önskemålet finns att det behöver bli fler övergångsställen, framförallt till 
skolområdet i höjd med Kyrkogatan, men även vid hållplats Solgården 
österut. 
 
Årsdygnstrafik för RV 84 är 5 360 fordon per dygn, varvid dygnstrafiken i 
samband med fjällresorna torde ligga högre. 
 
Kommunen bedömer att ett ökat antal övergångsställen skulle öka 
säkerheteten, främst då det gäller barns väg till och från skolan och ser 
positivt på tillkomsten av fler övergångsställen i centrala Färila. 
  
Förvaltningen av RV 84 handhas av Trafikverket varför kommunen bedömer 
att Länsstyrelsen är beslutsinstans. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsservicieförvaltningens skrivelse 25 augusti 2022 
Medborgarförslag 16 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 149 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00026/2022  

Medborgarförslag om att bevara Noresand 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag med önskemål om att bevara Noresand har inlämnats. 
Förslagsställaren skriver:  
 
”Nore är en fin badstrand med närliggande camping som varje år attraherar 
många badgäster och turister. Både äldre och yngre njuter av utsikten, som 
ligger på lagom gång- eller cykelavstånd från Ljusdals centrum. Tyvärr har 
naturen runt badstranden lämnats därhän i flera årtionden och sly, buskar, 
små granar, aspar och tallar har därför tagit över området allt mer. Stranden 
blir mindre och mindre för varje år som går. Jag föreslår en uppröjning! I 
dagsläget utnyttjas främst området kring bryggorna, där stranden är jättefin. 
Jag tror dock att området runt hörnet mot Lill-Nore skulle kunna bli en fin 
plats för kommunens invånare och gäster om området rensas upp och görs 
finare. Kommunen äger hela strandremsan och bör ta tillvara hela dess 
potential.”  
 
Fritidsenheten, gata- och parkenheten och ansvarig skogsförvaltare på 
Ljusdals kommun bjöd in fastighetsägarna till möte och besökte området 24 
september 2020. Mötet skedde under en promenad utefter strandremsan med 
fyra representanter för fastighetsägarna, där bland annat förslagsställaren 
deltog. Kommunens målsättning var då att skapa en gemensam bild för 
involverade parter för att kunna påbörja en dialog och en eventuell 
ansvarsfördelning mellan Ljusdals kommun och involverade fastighetsägare 
som efterfrågat kontaktytor i kommunen. Mötet innehöll information om 
skötseln av Norebadet och Ljusdals kommuns mark i närområdet samt 
önskemål och förbättringsförslag. Minnesanteckningarna från mötet 
dokumenterades och skickades sedan ut till de involverade parterna.   
 
Under mötet föreslog kommunen att en ”intressegrupp för fastighetsägarna” 
skulle kunna bildas och då ha den förmedlande uppgiften och dialogen 
gentemot kommunen om att tillsammans föra en löpande dialog med 
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förslagsvis ett årligt möte för att ta upp de frågor som är aktuella för 
området.  
 
Fritidsenheten undersökte intresset för ett nytt möte gällande dialog och 
uppföljning med fastighetsägarna under 2021, men något intresse fanns inte 
eftersom förutsättningarna inte hade ändrats sedan mötet 2020.   
 
Åtgärderna som förslagsställaren föreslår finns redan dokumenterade från 
mötet 24 september 2020. Åtgärderna pågår fortlöpande. De ansvarsområden 
som kommunen har gällande skogsskötsel på den egna marken och den 
kommunala badplatsen löper på enligt gängse rutiner och kommunen ser 
inget ytterligare behov att ändra på detta. 
 
Medborgarförslaget bör därför avslås. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 27 december 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 10 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 144 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 81-87 
SSN  8 
Bygg: 537-608 
Miljö: 462-515          

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 augusti 2022 
Delegationslista 14 augusti 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 145 Dnr 00009/2021  

Anmälan av brådskande ordförandebeslut 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Information noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Iréne Jonsson har fattat tre beslut på delegation, vilka härmed 
anmäls: 
 
• Brådskande ordförandebeslut gällande riktlinjer för grävning i gator, 

parker och annan allmän mark. 
• Delegationsbeslut - Planuppdrag detaljplan för Hybo 6:1 och del av 

Hybo 12:1, före detta Hybo skola. 
• Delegationsbeslut om bygglov inklusive startbesked för uppsättande av 

skylt på Öje 24:1 i Järvsö.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 september 2022 
3 handlingar 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 146 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin informerar om överklagade 
ärenden som avgjorts i domstol: 
 
Länsstyrelsen har beslutat att avsluta ett ärende utan åtgärd gällande olaglig 
vattenverksamhet. Det gäller anmälan som Iréne Jonsson råkade ut för och 
som hon trodde redan var avslutad. 
 
Regeringskansliet har skickat en skrivelse till kommunen gällande 
detaljplanen för del av fastigheten Sörkämsta 7:27 med flera. Länsstyrelsen 
Gävleborg har upphävt detaljplanen och kommunen har överklagat 
upphävandet i samråd med Nils-Göran Pege som har beställt planen. 
Regeringskansliet skickar med yttranden från från MSB, Boverket och 
Naturvårdsverket och ger kommunen möjlighet att yttra sig.  

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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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 20 september 2022 klockan 08:30-14:00 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Bertil Skoog (L) 
Oscar Löfgren (V), § 130-139 
Jonny Mill (LB) 
Christer Sjöström (-) 
Jens Furuskog (SD), ersättare för Oscar Löfgren (V), § 140-146 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Jens Furuskog (SD), § 130-139 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Elin Sundström, kulturchef, § 130 och § 139 
Torleif Bakke, fritidschef, § 130, § 140-141 och § 143 
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 130 
Kerstin Andersson, controller, § 131 
Peter Evansson, verksamhetsutvecklare, § 132 
Catarina Wikström, markhandläggare, § 134 
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 135 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 136-138 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Bertil Skoog 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-09-23 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 130-146 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Bertil Skoog   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2022-09-20 


Datum för anslags uppsättande 2022-09-23 


Datum för anslags nedtagande 2022-10-17 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 130 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från kulturenheten, fritidsenheten 
och biblioteken 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kulturenheten 
 
• På Slottehubben ska en skylt sättas upp så att folk hittar dit. 
 
• Slottehubben har haft möten med föreningar, både i huset och med 


kulturföreningar. 
 
• När det gäller konsten är Bagargränd på tapeten. Till Ljusdalsvagnen, 


som stod i centrala Ljusdal under sommaren, kom önskemål om att det 
ska hända något på Bagargränd och att det ska skyltas med mera. 


 
• Bygglov för muralmålningarna är klara. Tidigare har det bara varit 


tillfälliga bygglov, men dessa har nu permanentats. 
 
• En utlysning om konstnärlig utsmyckning vid Ämbarbo förskola finns 


just nu och nästa vecka ska förslagen som inkommit gås igenom. 
 
• En utredning ska göras om Fågelsjö Gammelgård bortom åa. Utredare är 


Carl-Magnus Gagge. 
 
• En regional kulturskolesamordnare, Esbjörn Mårtensson, har börjat i 


dagarna. 
 
• Tvåornas kör - projekt för att förenkla musikundervisningen på 


lågstadiet har startats. Elin Sundberg visar en film där musiklärarna på 
Kulturskolan sjunger och dansar. 
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Fritidsenheten 
 
• Torleif Bakke håller årliga möten med föreningarna. 
 
• Utvärdering görs av vårens aktiviteter; vandring, cykling och fiske. 
 
• Nytt är att även skoterföreningarna vill ha hjälp - Torleif Bakke ska 


träffa ansvariga i skoterföreningarna och prata skyltning med mera. 
 
• Badplatserna har utvärderats. Det har varit ett enormt tryck i Järvsö där 


bland annat dassen har orsakat problem. På Norebadet är det också högt 
tryck. Det kommer in många synpunkter om hopptornet som lutar och 
eventuellt kommer en upphandling göras för att räta upp det. 


 
Det är inga problem med vattenskotrar sedan man lade ut linor. 


 
Vid de andra kommunala badplatserna, Dåasen, Kvarnsjön och 
Sånghussjön, är det lugnt och fungerar bra. 


 
• Utegymet i Hamra är klart. Nästa ort på tur är Färila, men det är ännu 


inte klart var det ska stå. Belysning efterfrågas vid gymmen och i Måga 
kommer det att sättas upp en lampa. I Los finns också en lampa som 
förlänger säsongen. 


 
• Bra fart i Los. Furuberget ska ansöka om bidrag från Arvsfonden.  


 
• Tallrinken i Tallåsen ska också göra ansökan till Arvsfonden. 
 
• Ridhuset - restaurering pågår fortfarande.  
 
• Simhallen fyller 50 år och det blir en kampanj under vecka 44. Det har 


varit lite dålig beläggning i simhallen efter pandemin 
 
• Exte-cupen arrangeras 13-15 oktober. Torleif Bakke för diskussioner 


med Ljusdals BK om att cupen ligger för tidigt och att det blir dyrt att 
lägga is så tidigt på säsongen. 


 
• Skidspåren kommer att vara dyrare i år med tanke på höga drivmedels-


priser. Elljusspåren kommer dock att spåras. Vid skidspåren på Kläppa-
åsen i Ljusdal vill inte markägarna att spår körs på vägen som går längs 
åsen och som är mycket populär bland motionärer. Torleif Bakke har 
ingen lösning på detta ännu.  
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• På enheten finns två vakanser, men bara en kommer att tillsättas.  
 
• Vägen upp till Kolsvedjastugan är i mycket dåligt skick. Nu finns en 


vilja bland de boende längs med vägen att åtgärda detta och 
Lantmäteriet håller på med en andelsfördelning. 


 
Kolsvedjastugan har fått nya ytskikt och är rätt så fräsch, men köket har 
inte åtgärdats ännu. Man har inte bestämt sig för om det ska vara ett 
tillagningskök eller uppvärmningskök. Stugan finns tillgänglig för 
uthyrning. 


 
Bibliotek 
 
• Ljusdals bibliotek har nominerats till Sveriges bästa bibliotek. En liten 


grupp från kommunen kommer att resa till Bokmässan i Göteborg. 
 
• Ungdomsprojektet skruvas upp. Nu körs "Unga fredagar" varje fredag. 


Förra fredagen var första Unga fredagen för säsongen och då kom ett 
30-tal ungdomar. 


 
• Alla anställda och besökare är inte nöjda med den nya målgruppen med 


tanke på att de är lite högljudda, men när det är "Unga fredagar" är det 
bara ungdomar i biblioteket. 


 
• Bok- och filmcirkel om Harry Potter-serien ska startas upp. 
 
• Ny bibliotekarie har skolats in. Det är en nyutbildad bibliotekarie som 


fått ett graviditetsvikariat, men Lisa Ångman hoppas att hon stannar 
med tanke på att det kommer att vara en del pensionsavgångar de 
närmsta åren. 


 
• Bok- och filmcirkel för vuxna har också startats upp. 
 
• Statligt stöd för litteraturfrämjande ska sökas som komplement till 


ungdomsprojektet. Tanken är att "bada" Ljusdals unga i författare. 


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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§ 131 Dnr 00010/2022  


Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delårsbokslut per augusti samt helårsprognos för 2022 godkänns. 


Sammanfattning av ärendet 


Delårsbokslutet per augusti 2022 visar på ett överskott på 3 835 000 kronor 
och helårsprognosen visar på ett överskott på 670 000 kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 10 317 000 
kronor.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 september 2022 
Delårsbokslut SSN augusti 2022 
Prognos augusti 2022 SSN investeringar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 132 Dnr 00068/2022  


Information om Målarbetet i kommunen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Peter Evansson, verksamhetsutvecklare på enheten för strategisk och hållbar 
utveckling, informerar om målarbetet. 
 
Möten och workshops genomförs i augusti-oktober 2022 i syfte att samla in 
förslag på processer och projekt som behöver förbättras. 
 
Diskussionen utgår från de tre beslutade Agenda 30-målen samt de fem 
uppdragen som kopplas till dessa: 
 
God utbildning 
• Alla barn ska lyckas i skolan. 
• Kompetensförsörjning säkras genom livslångt lärande. 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
• Ljusdal ska ha ett blomstrande företagsklimat. 
• Ljusdals kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. 
Hållbara städer och samhällen 
• Ljusdals kommun ska vara 20 000 invånare år 2030.   


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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§ 133 Dnr 00051/2022  


Måluppföljning SSN 2022 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 2 SSN 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tertialrapporten godkänns.    


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 2 för 2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys.  


Beslutsunderlag 


Tertialrapport 2 2022 samhällsserviceförvaltningen 30 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att tertialrapporten 
godkänns och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 134 Dnr 00095/2022  


Namnsättning av väg på fastigheten Kåsjö 8:5 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Den nya lokalgata som sträcker sig över fastigheten Kåsjö 8:5 och i dag 


betjänar fyra småhustomter får namnet ”Stenbackavägen”.          


Sammanfattning av ärendet 


Fyra nya tomter har styckats av från fastigheten Kåsjö 8:5 i Järvsö, förutom 
dessa så har det beslutats om ett positivt planbesked för fastigheten vilket 
kan leda till att det i framtiden blir ytterligare tomter i området. 
 
Området som exploateras kallas i dag för Stenbacka och i den inkomna 
planförfrågan har detaljplanen fått namnet Stenbacka Helsingegården. I 
närområdet finns vägarna ”Helsingegårdsvägen”, ”Helsingegården” och 
”Östra Kåsjö”. 
 
En ny lokalgata betjänar området och ansluter till ”Östra Kåsjö”, vi i 
namnsättningsgruppen föreslår att denna nya väg får namnet 
”Stenbackavägen” för att knyta an till det äldre namnet för platsen. Enligt 
kommunens riktlinjer för namnsättning av vägar och platser (SSN 18 januari 
2022 § 8) ska vi i första hand använda oss av äldre befintliga namn för en 
plats vilket vi i detta fall har möjlighet att göra.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 september 2022 
Kartbild 5 september 2022 


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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§ 135 Dnr 00116/2022  


Ansökan om strandskyddsdispens för förbättring av 
båthus och brygga på Ångsäter 1:33 i Tranviken, 
Tallåsen  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Dispens från byggnadsförbudet i 7 kap. 15 § miljöbalken nekas. 
 
2. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om strandskyddsdispens för förbättring av båthus och 
brygga på Ångsäter 1:33 i Tranviken, Tallåsen.  
 
I ansökan är det angivet förbättring av båthus samt brygga men då 
byggnadsverken avlägsnades från platsen under den ursprungliga 
handläggningstiden väljer nämnden att tolka ärendet som återuppförande. 
Detta framgår även av sökandens inlämnade yttrande samt överklagan.  
 
Bygglovshandläggare Per-Anders Stolt och Johan Hydling besökte platsen 
17 augusti 2022. 
 
Historik 
• Beslut om beviljad strandskyddsdispens togs 18 mars 2021, 


SSN:21/202.  
• Länsstyrelsen beslutade därefter om överprövning 30 mars 2021. 
• Camilla E Mogensen överklagade beslutet 30 mars 2021. 
• Länsstyrelsen beslutade 20 oktober 2021, Dnr 2970-2021, att upphäva 


beslutet och återförvisa det till Ljusdals kommun för vidare 
handläggning.  


• Länsstyrelsen beslutade även 25 oktober 2021, Dnr 2408-2021, att 
avskriva Camilla E Mogensens överklagan då det var återförvisat till 
Ljusdals kommun för vidare handläggning. 


• Beslut om nekad strandskyddsdispens togs 8 december 2021, SSN § 168. 
• Sökanden överklagar nämnden beslut 5 januari 2022. 
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• Länsstyrelsen beslutar 21 juni 2022, Dnr 226-2022, att upphäva beslutet 
och återförvisa ärendet till Ljusdals kommun för vidare handläggning. 


 
• Camilla E Mogensen och sökanden, via ombud, har tidigare inkommit 


med yttranden i ärendet.  
 
Yttranden 
Camilla E Mogensen skriver i sitt yttrande att båthuset byggdes av Olle 
Ohlsson och inte har stått på platsen så länge som sökanden anger samt att en 
återuppbyggnad skulle påverka den allemansrättsliga tillgängligheten i 
området i ett längre perspektiv. Hon skriver vidare att sökanden redan har en 
brygga på ett naturligt avstånd från huvudbyggnaden. Camilla E Mogensen 
har även bifogat en kopia på köpehandlingen och en bild från rivningen. 
 
Sökandens ombud har, i sitt yttrande, skrivit att båthuset har funnits på 
platsen sedan tidigt 1900-tal och att ytan har nyttjats som betesvall och i 
flottningsändamål. Att den tänkta byggnaden inte är mer omfattande än det 
tidigare byggnaden och att dispens bör kunna ges för åtgärden.  
 
I sin överklagan av nämndens beslut om avslag anger sökanden, via ombud, 
att länsstyrelsen, vid tidigare prövning, har funnit att det finns förutsättningar 
för dispens men att saken inte varit tillräckligt utredd varför ärendet 
återförvisas till nämnden. Vidare anger sökanden att länsstyrelsen fann att 
dispens får medges enligt MB 7:18c första punkten under förutsättning att 
området sedan tidigare varit lagligen anspråkstagen samt att ersättnings-
byggnaden i huvudsak motsvarar tidigare byggnadens storlek, utformning 
och placering och att det privata området inte utökas. De påvisar även att 
båthus har funnits på platsen i åtminstone sedan 1958. De anger även att de 
har presenterat skisser som utvisar läge och storlek på både de tidigare och 
de tilltänkta byggnaderna där det framgår praktiskt taget full identitet både 
vad gäller storlek, läge och utformning och att privatisera området inte är i 
fråga. Det är inte fråga om att bara bygga ytterligare en brygga. I första hand 
är det fråga om att bygga ett båthus medan bryggan är till för att båthuset ska 
kunna användas på avsett sätt. Båthuset är inte bara avsett för att förvara 
båten i utan även fiskeutrustning, samt utrustning för att rensa vass som är 
väsentligt för fastighetsägaren.  
 
Den befintliga bryggan norrut är avsedd för uthyrning av båtplatser och 
uppförande av båthus skulle avsevärt försämra användningen av bryggan. 
Några olägenheter i form av muddringsarbeten med mera behöver inte 
förväntas. Endast enkel pålning i vattenkanten där det inte finns några 
speciella naturvärden som är aktuella. Tillfarten med byggnadsmaterial 
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behöver inte medföra risker eftersom det, sedan tidigare, finns en körväg 
över gärdet ner till sjön. Det är sedan tidigare oklarheter i äganderätten som 
föranlett bortförande av byggnaderna.  
 
Sökanden har senare inkommit med yttrande genom ombud där det framgår 
att de bedömer att underlag för att bevilja dispensen finns. De vidhåller den 
tidigare ansökan och åberopar allt som tidigare anförts både hos kommunen 
och hos länsstyrelsen. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Fastigheten omfattas inte av Ljusdals kommuns LIS-plan. 
Strandskydd gäller enligt 7 kap 13 och 14 §§ miljöbalken inom 100 meter 
från Storsjön. 
 
Lagrum 
Enligt 7 kap 13 § miljöbalken gäller strandskydd vid havet och vid insjöar 
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inte inom strandskyddsområde nya 
byggnader uppföras. 
Enligt 7 kap 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge 
dispens från förbuden i 15 § om det finns särskilda skäl. 
Enligt 7 kap 18 c § miljöbalken får som särskilda skäl vid prövningen av en 
fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet man beakta endast 
om det område som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området, eller  
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.   
 
Motivering till beslut 
Platsen för den sökta dispensen var tidigare bebyggd med en sjöbod samt en 
brygga.  
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I bifogade handlingar framgår, se flygfotografi från cirka 1960, att sjöboden 
var uppförd på platsen innan det generella strandskyddet infördes 1975. 
Således var sjöboden lagligen uppförd på platsen.  Det stod även en till 
byggnad där, enligt flygfotot, ungefär på den plats där bryggan senare 
uppfördes. Vi har ingen ytterligare information gällande den byggnaden.  
 
Avseende bryggan finner vi inget bevis på när den skulle ha uppförts varför 
vi inte säkert kan ange om den har uppförts lovligt eller inte. Den finns dock 
inte med på flygfotot från cirka 1960. Vi har inte heller funnit något beslut 
eller dispens för uppförande av en brygga på platsen. 
 
Åtgärden som denna ansökan avser berör en plats ungefär 120-125 meter 
från närmsta större bebyggelse på fastigheten. Om dispens för 
återuppförande av byggnadsverken skulle beviljas kan det medföra att 
fritidshusets hemfridszon kraftigt skulle utökas och därigenom påverka den 
allemansrättsliga tillgängligheten i området. Även då sökanden har uppgett 
att de avser uppföra en ersättningsbyggnad i samma omfattning som tidigare 
byggnadsverk bedömer nämnden att denna byggnad kan tillskapa en egen 
avhållande effekt för allmänheten om den skulle återuppföras då sökanden 
inte tidigare haft nyttjanderätt för den sjöbod som fanns utan nu kan ges en 
möjlighet att mer än obetydligt utöka fastighetens privatiserade yta genom 
dess tillskapande.  
 
Då en förutsättning för dispens är att åtgärden inte medför en utvidgning av 
det privata området på bekostnad av det område som är tillgängligt enligt 
allemansrätten (prop. 1997/98:45, del 2, s. 89) anser nämnden att det 
allmänna intresset att fritt kunna röra sig vid sjöar och vattendrag väger 
tyngre i lagens bedömning än sökandens enskilda intresse att kunna förvara 
båt med tillbehör på just den platsen då de bedöms kunna tillgodose sitt 
behov på annan del av fastigheten Ångsäter 1:33. 
 
30 juni 2017, D 17/338, beviljades en ansökan om anläggande av brygga för 
båtplatser på fastigheten Ångsäter 1:33. Dess placering framgår i bifogad 
situationsplan. Detta innebär att fastigheten redan har en beviljad och 
etablerad båtplats i närheten av boningshuset vilket nämnden bedömer 
tillgodoser fastighetens möjlighet att ha båt på platsen.   
 
I sökandens överklagan framgår att de önskar förvara båt samt övrig 
utrustning som fiskeutrustning och utrustning för att rensa vass i båthuset. 
Nämnden bedömer att det finns yta i direkt närhet av huvudbyggnaden där 
förråd för tillbehör kan uppföras varför åtgärden inte måste vara placerad 
just på denna plats. Uppförande av ett sådant förråd i anslutning i 
bostadshuset kräver separat dispens.  
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Båthuset med tillhörande brygga avlägsnades från platsen 11 mars 2021. Vid 
bygglovhandläggarnas besök på platsen 17 augusti 2022 var ytan välväxt 
med en mindre del där vegetationen var kapad. Stigen ner till platsen var 
hindrad av träd som fallit över den och ingen uppenbar transportväg fanns 
till platsen från syd. Nämnden bedömer att då åtgärden är avlägsnad sedan 
en längre tid och naturen åter har tagit platsen i anspråk så skulle ett 
återuppförande kunna påverka förutsättningar för växt- och djurliv i området 
då en sådan etablering gör att man måste göra direkt ingrepp i naturen när 
det gäller grundläggning och transport av material till platsen. Detta står i 
direkt strid med strandskyddets syfte att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtliv på land och i vatten.    
 
Detta sammantaget leder nämnden till att den sökta åtgärden inte bedöms 
uppfylla något av de skäl till dispens som anges i 7 kap 18c § Miljöbalken. 
Allmänhetens intressen och strandskyddslagens grundsyften bedöms även 
påverkas mer än obetydligt av den sökta åtgärden varför ansökan avslås.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 5 februari 2021 
Flygfotografi från sökanden diariefört 5 februari 2021 
Situationsplan med utpekat område diarieförd 25 november 2021 
Översiktskarta diarieförd 25 november 2021 
Flygfoto ca 1960 diariefört 1 september 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 17 augusti 2022 
Foton från sökanden diarieförda 11 februari 2021 
Beslut från Länsstyrelsen om återförvisande av ärende, Dnr 226-2022, 
diariefört 23 juni 2022 
Överklagan från sökanden diarieförd 5 januari 2022 
Överklagan från sökanden diarieförd 5 januari 2022 
Beslut om nekad dispens, SSN§168, diariefört 8 december 2021 
Beslut från Länsstyrelsen om återförvisat ärende, Dnr 2408-2021, diariefört 
21 oktober 2021 
Yttrande från ombud för sökanden diariefört 19 november 2021 
Yttrande från Camilla E Mogensen diariefört 10 november 2021 
Beslut om beviljad strandskyddsdispens diariefört 18 mars 2021 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (beslut med handlingar) via rek. 
Kopia till ombud för sökanden (Beslut med handlingar) 
 
 
Hur man överklagar beslutet, se bilaga 
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§ 136 Dnr 00118/2022  


Ansökan om bygglov för anpassning av lägenheter till 
korttidsboende på Gärde 16:2 i Ljusdal 


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


(2010:900). 
 
2. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende användningen i form av 


Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, så kallat LSS-
boende. 


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


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


antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11. 
 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


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


inte i detta ärende.  
 
7. Avgiften för beslutet är 9 358 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Följande handlingar ska lämnas in till plan- och byggenheten som underlag 
för slutbesked: 
Vid begäran från byggherren om slutbesked ska fastställd kontrollplan för 
projektet bifogas. Kontrollplanen ska vara signerad av den kontrollansvarige 
och visa att den har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer med 
beviljat bygglov. Om kontrollplanen inte följts eller inte är signerad i någon 
punkt ska en förklaring om detta förhållande bifogas begäran. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för anpassning av lägenheter till 
korttidsboende på Gärde 16:2 i Ljusdal. 
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Den tilltänkta åtgärden planeras i befintliga lägenheter på nedre botten i ett 
trevåningshus på fastigheten Gärde 16:2 i Ljusdal. I direkt anslutning på 
samma innergård är äldreboendet Backsippan beläget. Åtgärden tar i anspråk 
cirka två tredjedelar av bottenvåningen i berörd byggnadskropp. 
 
En altan/uteplats planeras också på baksidan av byggnaden som vetter mot 
nordväst där också entré för boende och personal är tänkt att kunna ske. 
 
Åtgärden har bedömts som verksamhetsklass 5B och erforderliga krav 
gällande tillgänglighet, ljud samt brand har därmed efterfrågats. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan 45. Bestämmelserna innebär bland annat 
att området är till för bostadsändamål. 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Gärde 11:1, Gärde 16:1, Kläppa 
10:68 samt hyresgäster i berörd fastighet på Gärde 16:2 via anslag i 
trappuppgångar.  
 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit, en hyresgäst har haft 
frågeställningar men efter möte med ansvarig förvaltare Håkan Andersson 
från AB Ljusdalshem anses frågeställningarna utredda. Något som berörd 
hyresgäst också kommunicerat per e-post med bygglovhandläggare Johan 
Hydling. Kommuniceringen finns diarieförd under handlingar som ingår i 
beslutet. 
 
Ärendet har också remitterats till brandinspektör Olle Björk på 
räddningstjänsten som inkommit utan negativa synpunkter på åtgärden. 
 
Motivering till beslut 
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.  
 
Den tilltänkta åtgärden ses av nämnden som ett gemensamt allmänt intresse 
gällande etablering av verksamhet kopplat till ett allmänt vårdbehov. 
 
Avvikelse består av att enligt planbestämmelsen B ska området innefattas av 
bostäder. Enligt gällande bestämmelse har nämnden bedömt att ett LSS 
boende med verksamhetsklass 5B är att anse som att vårdbehovet är för 
omfattande för att rymmas inom planbestämmelsen B. 
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Nämnden anser att då etableringen sker i en begränsad del av byggnaden 
samt att fastigheten ligger i direkt anslutning till vård och omsorgsboendet 
Backsippan bör åtgärden ses som en liten avvikelse. Detta kopplat till 
storleken samt att liknande verksamhet redan bedrivs i direkt närhet medför 
att en liten avvikelse ska medges. 
 
Förutsättningar för att verksamheten ska kunna bedrivas i befintligt 
bostadshus utan att störande ljud ska påverka övriga hyresgäster anses 
genom den av sökande upprättade projekteringen av akustiktak vara 
uppfyllda. Byggherren får därmed anses ha planerat och förebyggt eventuella 
olägenheter gällande störande ljud på ett tillfredsställande sett enligt 
nämndens bedömning. 
 
Brandskyddet anses genom den upprättade brandskyddsbeskrivningen 
uppfylla kraven för verksamheten som ska bedrivas. Något som förstärker 
nämndens ställningstagande i frågan gällande brandskydd är brandinspektör 
Olle Björks yttrande där denne ej har något att erinra efter att fått tagit del av 
samtliga handlingar i ärendet. 
  
Vidare anses ärendet uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och 
lämplighet för avsett ändamål.  
 
Sammantaget leder ovanstående resonemang nämnden fram till att bygglov 
samt startbesked för åtgärden ska beviljas. 
 
Upplysningar 
• Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
• Slutsamråd:  


Kontrollansvarig kallar till slutsamråd på plats, innan byggnaden tas i 
bruk. Brandinspektör Olle Björk kommer att kallas till slutsamråd. 


 
• Åtgärder får inte 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. 
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• 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. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 6 juli 2022 
Kontrollplan diarieförd 19 augusti 2022 
Situationsplan diarieförd 6 juli 2022 
Verksamhetsbeskrivning diarieförd 10 augusti 2022 
Brandskyddsbeskrivning diarieförd 10 augusti 2022 
Yttrande från räddningstjänsten diariefört 22 augusti 2022 
Kommunicering med sökanden gällande ljud och tillgänglighet diarieförd 23 
augusti 2022 
Information från möte med hyresgäst diarieförd 2 september 2022 
Kommunicering med hyresgäst diarieförd 2 september 2022 


Yrkanden 


Oscar Löfgren (V), Kristoffer Hansson (-), Jonny Mill (LB) och Iréne 
Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
 
Beslutet delges  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA Simon Clemin (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
 
Remissinstanser 
Räddningstjänsten Olle Björk (kopia på beslutet)  
Underrättelse om beslutet per informationsbrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" 
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Gärde 11:1 
Gärde 16:1 
Kläppa 10:68 
Samt hyresgäster i berörd fastighet på Gärde 16:2 via anslag i 
trappuppgångar.  
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 137 Dnr 00119/2022  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande en ramp för att klara av att få in ved för uppvärmning. Höjd från 
mark upp till dörren är cirka 1,6 meter, vilket innebär en ramp på cirka 20 
meter med vilplan för att klara godkänd lutning. 
 
Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget styrker och uttrycker den nödvändiga kopplingen 
mellan funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna. 
 
En förutsättning för bostadsanpassningsbidrag är att bostaden i grunden kan 
fungera som bostad och uppfyller lägsta godtagbara standard. 
 
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag 2 § 
2 § Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg 
av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
 
Jordabalk (1970:994) 12 kap. 18 a § 
En bostad ska anses ha lägsta godtagbara standard, om den är försedd med 
anordning inom bostaden för: 
1. Kontinuerlig uppvärmning. 
2. Kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien. 
3. Avlopp för spillvatten. 
4. Personlig hygien, omfattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch. 
5. Försörjning med elektrisk ström för normal hushållsförbrukning. 
6. Matlagning, omfattande spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 
avställningsytor. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att intyget inte styrker den sökta 
åtgärden då sökanden uppger att han ska bo i Spanien under vinterhalvåret 
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för att vattnet fryser och han måste bära in vatten med hinkar samt att det 
inte finns växelström indraget i huset (230 volt). 
 
Nämnden gör i övrigt bedömningen att en ramp på cirka 20 meter för att 
kunna få in ved i bostaden inte heller kan anses bidragsberättigad, då 
sökanden har sovrum på övervåningen och klarar att gå i en trapp på 17 
trappsteg utan handledare.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 september 2022 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 16 augusti 2022 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S), Bertil Skoog (L), Kristoffer Hansson (-), Oscar Löfgren 
(V) och Sigurd Mattsson (LB): bifall till samhällsserviceförvaltningens 
förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (Protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 138 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggare Johan Hydling redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med augusti 2022.  
 
I år har antalet ärenden hittills varit 81 stycken att jämföra med 96 ärenden 
2020 och 77 ärenden 2021. 
 
Kostnaden har till och med augusti uppgått till 3 053 331 kronor att jämföra 
med 4 386 295 kronor 2020 och 3 373 756 kronor 2021. 


Beslutsunderlag 


Presentation bostadsanpassning 9 september 2022 


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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§ 139 Dnr 00115/2022  


Laglig Graffitivägg 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att verkställa projektet laglig 


graffitivägg.  


Sammanfattning av ärendet 


2003 ställde en grupp ungdomar en fråga till kommunen om en legal plats 
för graffiti kunde anordnas. De ville skapa en ny mötesplats för ungdomar 
och föreslog också att det kunde ske som ett experiment för att se om det 
kunde minska förekomsten av illegal graffiti. 
 
Projektet avslutades av en rad olika anledningar och inte mycket har hänt i 
frågan om en laglig graffitivägg de senaste nästan 20 åren. Utifrån materialet 
kring det förra försöket har nu ett nytt förslag arbetats fram. 
 
Mycket har hänt i Ljusdal sedan 2003 och 2019 satte Artscape Ljusdal på 
konstkartan. Kurser och projekt har gjorts efter det, ett exempel är projektet 
Elverk. 
 
Förslaget är att under en projektperiod sätta upp en vägg som går att plocka 
ner om projektet bestäms läggas ner. Byggda med cementklossar, liknande 
legobitar. Charlie Granberg har tagit fram ett förslag på hur väggen ska 
kunna se ut.  
 
Placeringen är också av stor vikt. Just nu tittas det på möjligheter att kunna 
sätta upp väggen på Östernäs, mellan betongparken och padelbanan. Platsen 
är öppen, många vistas i området, allt från småbarnsfamiljer och ungdomar 
till motionärer runt Kyrksjön.  
 
Förslagsvis görs detta under en 3-årig projektperiod, med löpande 
utvärderingar. Kulturskolan vill lägga verksamhet och kurser där och 
förhoppningsvis kunna utarbeta samarbeten med andra organisationer/ 
föreningar och så vidare.  
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 september 2022 
Laglig graffitivägg - då och nu 9 september 2022 
Laglig graffitivägg med höjdmått 9 september 2022 
Laglig graffitivägg uppifrån med mått 9 september 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-) och Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 140 Dnr 00074/2022  


Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
med önskemål om basketplan på Östernäs 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget ska bifalles 


såtillvida att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att i framtiden tillskapa någon form av enklare anläggning 
för basketspel, i anslutning till övriga fritidsanläggningar på 
Östernäsområdet. Förslagsställarna inbjuds av fritidsenheten att delta 
med synpunkter under utredningsprocessens gång.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss gällande 
önskemål om att ordna en basketplan på Östernäs. Förslagsställaren skriver: 
”Mina kompisar och jag spelar basket och vi åker till Hudiksvall. Det vore 
superkul om vi kunde få en basketplan nere på Östernäs där allt annat finns. 
Det skulle göra att vi slipper ta bussen till Hudiksvall för att spela.”  
 
Förslagsställaren önskar en basketplan på Östernäsområdet som är en fin 
mötesplats med bord och stolar, parkeringar, toaletter och flera möjligheter 
till aktiviteter mellan de inbjudande gräsytorna. Det finns exempelvis 
skateboard i betongparken, beachvolleybollplaner, en lekpark. ”Hälsans 
Stig” passerar också förbi, (Kyrksjön runt), som är det mest populära 
promenadstråket inne i Ljusdal och som dessutom utvecklats med 12 olika 
styrke-/rörlighetsträningsövningar som finns utplacerade med jämna 
mellanrum. Det finns också padelbanor som drivs i privat regi.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 10 mars 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 28 mars 2022, § 42  


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-), Sigurd Mattsson (C) och Jonny Mill (LB): bifall till 
samhällsserviceförvaltningen.  
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 141 Dnr 00104/2022  


Remiss från kommunstyrelsen gällande medborgarförslag 
med önskemål om båtramp i Växnan 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunstyrelsen har skickat ett medborgarförslag på remiss gällande 
önskemål om båtramp i Växnan.  
 
Förslagsställaren skriver: ”Jag skulle vilja att man ordnar med en båtramp i 
Växnan, för om man vill lägga i båten och fiska i Växnan måste man sjösätta 
den i älven och åka båt till Växnan. Det skulle underlätta mycket om man 
kunde backa båttrailern direkt i Växnan. Det är också grunt i Noreån så man 
går nästan på grund när man ska åka där.”   
 
Fritidsenheten och gata- och parkenheten på Ljusdals kommun har samrått 
angående ovanstående medborgarförslag och kommunen ser inget behov av 
att skapa en särskild anvisad plats för sjösättning av fritidsbåtar med 
tillhörande båtramp i Växnan. Medborgarförslaget bör därför avslås. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 13 juni 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2022, § 95 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 142 Dnr 00169/2021  


Medborgarförslag om övergångsställe efter väg 84 
utanför Färila 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget bifalles såtillvida att ärendet sänds vidare till 


Länsstyrelsen i Gävleborgs län som bedöms vara rätt beslutsinstans.     


Sammanfattning av ärendet 


Ett förslag gällande övergångsställe i på riksväg 84 i Färila där 
förslagsställaren skriver: ”Hej, bor vid en väg vi nästan inte tar oss över, 
även om vi ska över en tid med mindre trafik. Vi måste över vägen för att 
komma på trottoaren, till busshållplatsen osv. Jag har sett människor springa 
över medan bilister pekat finger åt dem. Har redan efter en månad fått 
förklarat av två bilister att inte gå över vägen. Här skulle det sitta fint med 
övergångsställen inte bara i centrum av Färila utan också en bit utanför. 
Kanske kan skyltar ge oss på gående fot en ärlig chans att korsa vägen till 
busshållplatsen eller cykelväg/trottoar.” 
 
I Färila tätort finns endast ett övergångsställe som korsar riksvägen. 
Önskemålet finns att det behöver bli fler övergångsställen, framförallt till 
skolområdet i höjd med Kyrkogatan, men även vid hållplats Solgården 
österut. 
 
Årsdygnstrafik för RV 84 är 5 360 fordon per dygn, varvid dygnstrafiken i 
samband med fjällresorna torde ligga högre. 
 
Kommunen bedömer att ett ökat antal övergångsställen skulle öka 
säkerheteten, främst då det gäller barns väg till och från skolan och ser 
positivt på tillkomsten av fler övergångsställen i centrala Färila. 
  
Förvaltningen av RV 84 handhas av Trafikverket varför kommunen bedömer 
att Länsstyrelsen är beslutsinstans. 
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Beslutsunderlag 


Samhällsservicieförvaltningens skrivelse 25 augusti 2022 
Medborgarförslag 16 augusti 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 149 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 143 Dnr 00026/2022  


Medborgarförslag om att bevara Noresand 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.     


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag med önskemål om att bevara Noresand har inlämnats. 
Förslagsställaren skriver:  
 
”Nore är en fin badstrand med närliggande camping som varje år attraherar 
många badgäster och turister. Både äldre och yngre njuter av utsikten, som 
ligger på lagom gång- eller cykelavstånd från Ljusdals centrum. Tyvärr har 
naturen runt badstranden lämnats därhän i flera årtionden och sly, buskar, 
små granar, aspar och tallar har därför tagit över området allt mer. Stranden 
blir mindre och mindre för varje år som går. Jag föreslår en uppröjning! I 
dagsläget utnyttjas främst området kring bryggorna, där stranden är jättefin. 
Jag tror dock att området runt hörnet mot Lill-Nore skulle kunna bli en fin 
plats för kommunens invånare och gäster om området rensas upp och görs 
finare. Kommunen äger hela strandremsan och bör ta tillvara hela dess 
potential.”  
 
Fritidsenheten, gata- och parkenheten och ansvarig skogsförvaltare på 
Ljusdals kommun bjöd in fastighetsägarna till möte och besökte området 24 
september 2020. Mötet skedde under en promenad utefter strandremsan med 
fyra representanter för fastighetsägarna, där bland annat förslagsställaren 
deltog. Kommunens målsättning var då att skapa en gemensam bild för 
involverade parter för att kunna påbörja en dialog och en eventuell 
ansvarsfördelning mellan Ljusdals kommun och involverade fastighetsägare 
som efterfrågat kontaktytor i kommunen. Mötet innehöll information om 
skötseln av Norebadet och Ljusdals kommuns mark i närområdet samt 
önskemål och förbättringsförslag. Minnesanteckningarna från mötet 
dokumenterades och skickades sedan ut till de involverade parterna.   
 
Under mötet föreslog kommunen att en ”intressegrupp för fastighetsägarna” 
skulle kunna bildas och då ha den förmedlande uppgiften och dialogen 
gentemot kommunen om att tillsammans föra en löpande dialog med 
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förslagsvis ett årligt möte för att ta upp de frågor som är aktuella för 
området.  
 
Fritidsenheten undersökte intresset för ett nytt möte gällande dialog och 
uppföljning med fastighetsägarna under 2021, men något intresse fanns inte 
eftersom förutsättningarna inte hade ändrats sedan mötet 2020.   
 
Åtgärderna som förslagsställaren föreslår finns redan dokumenterade från 
mötet 24 september 2020. Åtgärderna pågår fortlöpande. De ansvarsområden 
som kommunen har gällande skogsskötsel på den egna marken och den 
kommunala badplatsen löper på enligt gängse rutiner och kommunen ser 
inget ytterligare behov att ändra på detta. 
 
Medborgarförslaget bör därför avslås. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 augusti 2022 
Medborgarförslag 27 december 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 31 januari 2022, § 10 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 144 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 81-87 
SSN  8 
Bygg: 537-608 
Miljö: 462-515          


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 augusti 2022 
Delegationslista 14 augusti 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 145 Dnr 00009/2021  


Anmälan av brådskande ordförandebeslut 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Information noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Ordförande Iréne Jonsson har fattat tre beslut på delegation, vilka härmed 
anmäls: 
 
• Brådskande ordförandebeslut gällande riktlinjer för grävning i gator, 


parker och annan allmän mark. 
• Delegationsbeslut - Planuppdrag detaljplan för Hybo 6:1 och del av 


Hybo 12:1, före detta Hybo skola. 
• Delegationsbeslut om bygglov inklusive startbesked för uppsättande av 


skylt på Öje 24:1 i Järvsö.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 15 september 2022 
3 handlingar 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 146 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningens chef Lasse Norin informerar om överklagade 
ärenden som avgjorts i domstol: 
 
Länsstyrelsen har beslutat att avsluta ett ärende utan åtgärd gällande olaglig 
vattenverksamhet. Det gäller anmälan som Iréne Jonsson råkade ut för och 
som hon trodde redan var avslutad. 
 
Regeringskansliet har skickat en skrivelse till kommunen gällande 
detaljplanen för del av fastigheten Sörkämsta 7:27 med flera. Länsstyrelsen 
Gävleborg har upphävt detaljplanen och kommunen har överklagat 
upphävandet i samråd med Nils-Göran Pege som har beställt planen. 
Regeringskansliet skickar med yttranden från från MSB, Boverket och 
Naturvårdsverket och ger kommunen möjlighet att yttra sig.  


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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