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§ 1 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsgårdarna 
Fritidsgårdarna har återigen begränsningar i öppethållandet på grund av 
restriktioner med anledning av covid-19. 
En del av personalen är sjuk och några fritidsgårdar har fått hållas stängda. 
Tidigare i höst var det bra besöksantal på fritidsgårdarna. En enkät om 
verksamheten samt besöksstatistik kommer att redovisas vid ett senare 
tillfälle. 
 
Bibliotek 
Centralbiblioteket, bokbussen och biblioteket i Järvsö har varit stängda under 
vecka 2 på grund av ett covidutbrott. 
Nu är de flesta friska och biblioteken har öppnat igen. Fokus ligger på 
öppethållande och kärnverksamhet. 
 
Kultur 
Alla på enheten är friska och man försöker att hålla all verksamhet igång.  
Scenen är anpassad till rådande restriktioner. Två stolar spärras av mellan 
varje sällskap (på 1-8 personer) och varannan rad är stängd. Vaccinbevis-
scanning fungerar över förväntan bra. Det har varit lite problem med en liten 
aggressiv klick som är emot vaccinbevis. 
Skyltningen på Slottehubben ses över för att det ska synas att det inte bara är 
en gymnasieskola där. 
 
Kulturskolan bedriver sin verksamhet som vanligt och all undervisning är 
igång. Det är mycket enskild undervisning där det går lätt att anpassa. 
 
Konsten - just nu pågår en utställning i konsthörnan på entréplanet där 
konstinköpen som gjordes under 2021 visas. 
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Skolinspektionen har gett Kulturskolor vite för att man bedriver musikskole-
undervisning på skoltid. Detta är något som sker i de flesta kommuner så 
kulturenheten följer den frågan med intresse. 
 
Fritidsenheten 
Fritidsenheten har som uppdrag att förebygga ohälsa. 
Simhallen har fått stänga för allmänheten igen på grund av att 
omklädningsrummen är för små. Simskolan är dock igång. 
I övrigt är de flesta verksamheterna igång och det mesta fungerar bra. 
Enheten tar regelbundet fram Risk- och handlingsplaner som stäms av med 
facken. 
• Taket på maximalt 500 personer på stora evenemang är inget problem i 

Ljusdal. Bandymatcherna på IP brukar som mest dra cirka 300 åskådare. 
• Det har varit en gynnsam vinter för skidspår och just nu är det spårat på 

22 ställen i kommunen. Den senaste tidens stormar har dock gjort att 
spåren är skräpiga och isiga. Konstsnöspår finns i Järvsö. 

• Furuberget i Los ska göra en ansökan till Arvsfonden och där är 
kommunen med och stöttar. 

• Tallåsens byalag söker också bidrag till rinken med mera. Tallvallen i 
Tallåsen ska invigas. 

• Skyttelokalen på Slottegymnasiet som har upprustats med pengar från 
Arvsfonden ska också invigas. 

• Det är problem med markfrågor vid diskgolfbanan i Färila och där är 
Torleif Bakke med och utreder. 

• Det är också problem med markfrågor i Måga när det gäller att sätta upp 
belysning. 

• Upprustning behövs på IP av markrören. 
• Kläppaåsen ska upprustas och det kommer Torleif Bakke att informera 

mer om på kommande samhällsservicenämnd. 
• En vandringsbilaga ska tas fram. Pengar finns att söka för upprustning 

av vandringsleder När det gäller vandringsleder har fritidsenheten ett 
samarbete med enheten för strategisk och hållbar utveckling.  

• Fritidsbanken har tack vare enheten för strategisk och hållbar utveckling 
fått bidragspengar 1,5 miljoner kronor. 

• Hamra kommer i vår att få ett utegym. Efter det står Färila på tur. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 2 Dnr 00008/2021  

Månadsuppföljning per november 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per november 2021 visar på ett överskott på 4 065 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 december 2022 
Månadsuppföljning 20 december 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 3 Dnr 00135/2021  

Detaljplan för Tälle 35:8 och 35:7 i Ljusdal - ansökan 
om planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 

planbesked för planläggning av fastigheterna Tälle 35:7 och Tälle 35:8 i 
Ljusdal. 

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

plan- och bygglagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga sina fastigheter för att möjliggöra bostäder 
och kontor. Inom Tälle 35:7 bedrivs för närvarande uthyrning till offentliga 
organ, med undantag för en byggnad med hyreslägenheter. Inom Tälle 35:8 
står en byggnad som nyligen brukats för äldrevård av den tidigare 
hyresgästen Ljusdals kommun. Den sökande vill nu möjliggöra ombyggnad 
till bostadslägenheter. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan- och bygglagens andra kapitel och 
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är lämplig på 
den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Markanvändningen D, vård bör även ingå i framtida markanvändningar för 
att befästa nuvarande markanvändning och möjliggöra en mer flexibel 
framtida markanvändning.   
 
Under kommande planprocess behöver bland annat exploateringsgrad och 
buller från trafik och närliggande verksamheter utredas vidare.  
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Planläggning bedöms kunna påbörjas fjärde kvartalet 2022 och antas under 
2023.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 november 2021 
Ansökan om planbesked 29 september 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M) 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 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 

SSN 2022-01-18
(Signerat, SHA-256 FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB)

Sida 9 av 34



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
10(33) 

Datum 
2022-01-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 4 Dnr 00140/2021  

Detaljplan för Kläppa 10:68 i Ljusdal - ansökan om 
planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 

planbesked för planläggning av fastigheten Kläppa 10:68 i Ljusdal. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 

plan- och bygglagen.       

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga delar av fastigheten för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra 5-6 stycken friliggande 
enbostadshus i 1-2 våningar om cirka 120 kvadratmeter byggnadsarea, med 
möjlig komplementbyggnad om cirka 40 kvadratmeter. Nuvarande detaljplan 
medger markanvändningen A, allmänt ändamål, vilket innebär att marken 
endast får användas för allmänt ändamål som stat eller kommun ansvarar för. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen.  
Under kommande planprocess behöver bland annat tillgänglighet och 
exploateringsgrad utredas vidare.  
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas fjärde kvartalet 2022 och antas under 
2023.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2021 
Ansökan om planbesked 8 oktober 2021 
Tomtskisser 8 oktober 2021 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB) och Pernilla Färlin (M): 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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§ 5 Dnr 00006/2022 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Norrvåga 6:14 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Erik Ångström, Järvsö med certifieringsnummer C002123.

3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd.

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

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

6. Avgiften för beslutet är 17 177 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige).
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§ 6 Dnr 00007/2022 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på Öster-Skästra 4:18 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL
(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.

2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor 
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39

§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.

• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas på att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.

• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.

• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 7 Dnr 00051/2020 

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggarna Kenneth Jakobas och Johan Hydling redogör för 
status när det gäller bostadsanpassning till och med december 2021.  

Under året har antalet ärenden varit 120 stycken att jämföra med 125 
ärenden 2019 och 159 ärenden 2020. 

Kostnaderna har överstigit budget med 1 314 345 kronor.  

Beslutsunderlag 

Presentation gällande status bostadsanpassning 5 januari 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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§ 8 Dnr 00174/2021  

Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och 
adressättning 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning antas.  

Sammanfattning av ärendet 

I Ljusdals kommun fattar samhällsservicenämnden beslut, enligt dess 
reglemente, i namnsättningsfrågor gällande kvarter och allmänna platser, det 
vill säga gator, vägar, parker och torg. Nämnden namnsätter även vid behov 
annan offentlig plats. Kommunen, och genom delegering samhällsservice-
nämnden, är också ansvarig för att sätta belägenhetsadresser och att 
ajourföra dessa i Fastighetsregistrets adressdel.  
 
Förslaget till riktlinjer och rutiner för ortnamnsveksamhet och adressättning 
syftar till att ge ramar för hur namn- och adressättning ska göras och har sin 
grund i följande lagar, rekommendationer och handledningar: 
 
• Lag om lägenhetsregister (2006:378) samt förordning om 

lägenhetsregister (se SFS 2007:108). 
 
• Kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kap. 4 § God ortnamnssed 

(1988:950, ändrad 2013:548). 
 
• Ortnamnsrådet och Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård”, 

skrift nr 6 ”God ortnamnssed – Ortnamnsrådets handledning i 
ortnamnsvård”. 

 
• Lantmäteriets Handbok ”Belägenhetsadress – Beskrivning och 

grundläggande regelverk för belägenhetsadresser” Version 3.2.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 januari 2022 
Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning 4 januari 
2022 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 9 Dnr 00171/2021  

Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö - 
svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren vill att kommunen ska fixa till en 
inhägnad rastgård i Järvsö ”så att våra hundar kan springa runt och ha lite 
roligt. De är så många som har hundar nu i Järvsö. Det skulle behövas några 
fler ställen att slänga hund bajspåsar så att man slipper trampa i hundskit när 
man är ute å rastar våra hundar”. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Vad gäller ställen att slänga hundbajspåsar så har kommunen i dagsläget 21 
skräpkorgar samt två Ticspac i Järvsö. Detta borde vara fullt tillräckligt för 
att tillmötesgå behovet för de som inte har eget sopkärl vid bostaden. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 januari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021 § 150 
Medborgarförslag 1 december 2021 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

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

SSN 2022-01-18
(Signerat, SHA-256 FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB)

Sida 24 av 34



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
25(33) 

Datum 
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§ 10 Dnr 00172/2021  

Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt 
sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret - svar 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren skriver att det är så många som 
numera har hund så det vore väldigt bra om det fanns ett inhägnat område 
där man kan släppa sin hund så den kan springa av sig. Perfekt för alla våra 
besökare också. Saknar även sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 december 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 151 
Medborgarförslag 1 december 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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2022-01-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 00173/2021  

Medborgarförslag om hundrastgård i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.     

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren skriver att det vore trevligt om det 
fanns en hundrastgård i Järvsö där hundar kan få springa fritt och hundägare 
kan samtala. Kanske träffa nya vänner och bekantskaper. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 december 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 160 
Medborgarförslag 1 december 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
29(33) 

Datum 
2022-01-18 
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§ 12 Dnr 00050/2021  

Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december 

2022.          

Sammanfattning av ärendet 

En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 
giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-
plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 
Biblioteksplan 2019-2021  

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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2022-01-18 
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§ 13 Dnr 00032/2021  

Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten presenterar fördelningen av bidraget till hembygds-
föreningarna 2021. Sex hembygdsföreningar delar på 238 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 januari 2022 
Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 14 Dnr 00077/2021  

Fördelning av verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fördelning av bidrag till kulturföreningar: 
Hälsinglands konstgille  7 394 kr 
Loos Bygderåd 3 286 kr 
Västra Hälsinglands slöjdförening (hemslöjd) 5 676 kr 
Järvsö Folkdanslag 5 000 kr 
Västra Hälsinglands forskarförening 4 750 kr 
Totalt 26 106 kr 
                  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 december 2021 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
32(33) 

Datum 
2022-01-18 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 15 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklaganden som har 
avgjorts i domstol. 
 
En dom har kommit från Mark- och miljödomstolen i Östersund. Nämndens 
och Länsstyrelsen beslut om att neka permanent bygglov för restaurang 
Eftertanken på Öjeberget har upphävts. Samhällsserviceförvaltningen har 
bestämt sig för att inte överklaga domen, men eftersom områdes-
bestämmelserna som gäller i Öjebergets skidområde inte verkar vara rådande 
längre kommer de troligtvis att upphävas. 
 
Länsstyrelsen har gjort två upphävanden av beslut om strandskyddsdispenser 
som vi har lämnat. 

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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PROTOKOLL 
Sida 
33(33) 

Datum 
2022-01-18 
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§ 16 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 113-133 
Bygg: § 957-1050 
Miljö: § 775-826   
Räddningstjänsten 82-160             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 
Lista över delegationsbeslut 10 januari 2022 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-01-18
(Signerat, SHA-256 FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB)

Sida 33 av 34



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Ulrica Swärd BütikoferNamn: 
2022-01-21 10:35Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB

IRÉNE JONSSONNamn: 
2022-01-21 15:09Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB

OSCAR LÖFGRENNamn: 
2022-01-21 15:46Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB

SSN 2022-01-18
(Signerat, SHA-256 FF9A215CBCFEC9C653D7A89D91A7898517CDA0E54A1116D33D9B227F7A2A4AFB)

Sida 34 av 34


	Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, fritidsgårdar och kulturenheten
	Månadsuppföljning per november 2021
	Detaljplan för Tälle 35:8 och 35:7 i Ljusdal - ansökan om planbesked
	Detaljplan för Kläppa 10:68 i Ljusdal - ansökan om planbesked
	Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på Norrvåga 6:14 i Järvsö
	Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på Öster-Skästra 4:18 i Järvsö
	Bostadsanpassningsbidrag - status
	Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning
	Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö - svar
	Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret - svar
	Medborgarförslag om hundrastgård i Järvsö
	Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021
	Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2021
	Fördelning av verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021
	Information om avgjorda överklaganden
	Delegationsbeslut 2021
	Signering




 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
1(33) 


Datum 
2022-01-18 


 
 


  
 


Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 18 januari 2022 klockan 08:30-11:15 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
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§ 1 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsgårdarna 
Fritidsgårdarna har återigen begränsningar i öppethållandet på grund av 
restriktioner med anledning av covid-19. 
En del av personalen är sjuk och några fritidsgårdar har fått hållas stängda. 
Tidigare i höst var det bra besöksantal på fritidsgårdarna. En enkät om 
verksamheten samt besöksstatistik kommer att redovisas vid ett senare 
tillfälle. 
 
Bibliotek 
Centralbiblioteket, bokbussen och biblioteket i Järvsö har varit stängda under 
vecka 2 på grund av ett covidutbrott. 
Nu är de flesta friska och biblioteken har öppnat igen. Fokus ligger på 
öppethållande och kärnverksamhet. 
 
Kultur 
Alla på enheten är friska och man försöker att hålla all verksamhet igång.  
Scenen är anpassad till rådande restriktioner. Två stolar spärras av mellan 
varje sällskap (på 1-8 personer) och varannan rad är stängd. Vaccinbevis-
scanning fungerar över förväntan bra. Det har varit lite problem med en liten 
aggressiv klick som är emot vaccinbevis. 
Skyltningen på Slottehubben ses över för att det ska synas att det inte bara är 
en gymnasieskola där. 
 
Kulturskolan bedriver sin verksamhet som vanligt och all undervisning är 
igång. Det är mycket enskild undervisning där det går lätt att anpassa. 
 
Konsten - just nu pågår en utställning i konsthörnan på entréplanet där 
konstinköpen som gjordes under 2021 visas. 
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Skolinspektionen har gett Kulturskolor vite för att man bedriver musikskole-
undervisning på skoltid. Detta är något som sker i de flesta kommuner så 
kulturenheten följer den frågan med intresse. 
 
Fritidsenheten 
Fritidsenheten har som uppdrag att förebygga ohälsa. 
Simhallen har fått stänga för allmänheten igen på grund av att 
omklädningsrummen är för små. Simskolan är dock igång. 
I övrigt är de flesta verksamheterna igång och det mesta fungerar bra. 
Enheten tar regelbundet fram Risk- och handlingsplaner som stäms av med 
facken. 
• Taket på maximalt 500 personer på stora evenemang är inget problem i 


Ljusdal. Bandymatcherna på IP brukar som mest dra cirka 300 åskådare. 
• Det har varit en gynnsam vinter för skidspår och just nu är det spårat på 


22 ställen i kommunen. Den senaste tidens stormar har dock gjort att 
spåren är skräpiga och isiga. Konstsnöspår finns i Järvsö. 


• Furuberget i Los ska göra en ansökan till Arvsfonden och där är 
kommunen med och stöttar. 


• Tallåsens byalag söker också bidrag till rinken med mera. Tallvallen i 
Tallåsen ska invigas. 


• Skyttelokalen på Slottegymnasiet som har upprustats med pengar från 
Arvsfonden ska också invigas. 


• Det är problem med markfrågor vid diskgolfbanan i Färila och där är 
Torleif Bakke med och utreder. 


• Det är också problem med markfrågor i Måga när det gäller att sätta upp 
belysning. 


• Upprustning behövs på IP av markrören. 
• Kläppaåsen ska upprustas och det kommer Torleif Bakke att informera 


mer om på kommande samhällsservicenämnd. 
• En vandringsbilaga ska tas fram. Pengar finns att söka för upprustning 


av vandringsleder När det gäller vandringsleder har fritidsenheten ett 
samarbete med enheten för strategisk och hållbar utveckling.  


• Fritidsbanken har tack vare enheten för strategisk och hållbar utveckling 
fått bidragspengar 1,5 miljoner kronor. 


• Hamra kommer i vår att få ett utegym. Efter det står Färila på tur. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 2 Dnr 00008/2021  


Månadsuppföljning per november 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per november 2021 visar på ett överskott på 4 065 000 
kronor.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 december 2022 
Månadsuppföljning 20 december 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 3 Dnr 00135/2021  


Detaljplan för Tälle 35:8 och 35:7 i Ljusdal - ansökan 
om planbesked 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 


planbesked för planläggning av fastigheterna Tälle 35:7 och Tälle 35:8 i 
Ljusdal. 


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


plan- och bygglagen.        


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga sina fastigheter för att möjliggöra bostäder 
och kontor. Inom Tälle 35:7 bedrivs för närvarande uthyrning till offentliga 
organ, med undantag för en byggnad med hyreslägenheter. Inom Tälle 35:8 
står en byggnad som nyligen brukats för äldrevård av den tidigare 
hyresgästen Ljusdals kommun. Den sökande vill nu möjliggöra ombyggnad 
till bostadslägenheter. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan- och bygglagens andra kapitel och 
miljöbalkens tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att den sökta åtgärden är lämplig på 
den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Markanvändningen D, vård bör även ingå i framtida markanvändningar för 
att befästa nuvarande markanvändning och möjliggöra en mer flexibel 
framtida markanvändning.   
 
Under kommande planprocess behöver bland annat exploateringsgrad och 
buller från trafik och närliggande verksamheter utredas vidare.  
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Planläggning bedöms kunna påbörjas fjärde kvartalet 2022 och antas under 
2023.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 25 november 2021 
Ansökan om planbesked 29 september 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB), Pernilla Färlin (M) 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 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 4 Dnr 00140/2021  


Detaljplan för Kläppa 10:68 i Ljusdal - ansökan om 
planbesked 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § plan och bygglagen lämnas ett positivt 


planbesked för planläggning av fastigheten Kläppa 10:68 i Ljusdal. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 


plan- och bygglagen.       


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga delar av fastigheten för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra 5-6 stycken friliggande 
enbostadshus i 1-2 våningar om cirka 120 kvadratmeter byggnadsarea, med 
möjlig komplementbyggnad om cirka 40 kvadratmeter. Nuvarande detaljplan 
medger markanvändningen A, allmänt ändamål, vilket innebär att marken 
endast får användas för allmänt ändamål som stat eller kommun ansvarar för. 
 
Ett planbesked föregås av en lämplighetsprövning av platsen utifrån den 
tilltänkta åtgärden. Lämplighetsprövningen syftar till att mark- och 
vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. 
Inom ramen för detta planbesked har en avvägning mellan allmänna och 
enskilda intressen gjorts enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens 
tredje och fjärde kapitel. 
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen.  
Under kommande planprocess behöver bland annat tillgänglighet och 
exploateringsgrad utredas vidare.  
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas fjärde kvartalet 2022 och antas under 
2023.  
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2021 
Ansökan om planbesked 8 oktober 2021 
Tomtskisser 8 oktober 2021 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB) och Pernilla Färlin (M): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
12(33) 


Datum 
2022-01-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 5 Dnr 00006/2022  


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Norrvåga 6:14 i Järvsö  


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


(2010:900).  
 
2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 


antas Erik Ångström, Järvsö med certifieringsnummer C002123. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. Sökande uppmanas 
kontakta handläggare på plan- och byggenheten för att boka ett samråd. 


 
4. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


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


detta ärende.  
 
6. Avgiften för beslutet är 17 177 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige). 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Anmälan eldstad  


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan gäller nybyggnad av ett fritidshus med bruttoarea om 49 kvadrat-
meter i ett plan, träfasad med färgen järnvitriol med svart takplåt på 
fastigheten Norrvåga 6:14 i Järvsö.  
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
men inom sammanhållen bebyggelse. 
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Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Norrvåga 6:6, 6:14, 6:16, 6:17 
och Järvsö-Ede 3:27 som anses vara berörda.  
 
Inga yttranden har inkommit. 
 
Motivering till beslut 
Föreslagen åtgärd bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen 
eller påverka landskapsbilden i en negativ bemärkelse. Fastighetens 
placering ligger närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns men ett 
grannegodkännande finns och avståndet till närliggande byggnad uppfyller 
kraven gällande brandspridning enligt BBR, Boverkets byggregler (2011:6). 
 
Den sökta åtgärden bedöms uppfylla tillämpliga bestämmelser i 2 och 8 kap. 
Plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål, vilket gör att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 § 
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).   
 
Upplysningar 
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 
 
Åtgärden bedöms kräva tillstånd eller anmälan till miljöenheten. 
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
I detta ärende krävs utstakning eller lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan och byggenheten.  
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
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Beslutsunderlag 


Ansökan och anmälan om kontrollansvarige diarieförd 22 oktober 2021 
Ritningar och situationsplan diarieförda 22 oktober 2021 
Situationsplan med in- och utfart diarieförd 16 november 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 22 oktober 2021 
Kontrollplan diarieförd 22 oktober 2021 
Medgivande från fastighetsägare diariefört 16 november 2021 
Översiktskarta daterad 10 december 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Beslutet delges med (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Sökande  
Kontrollansvarige 
JO Sotning  
Fastighetsägare 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Järvsö Kyrkby 2:18 
Järvsö-Ede 3:27 
Norrvåga 6:6 
Norrvåga 6:16 
Norrvåga 6:17 
Sörvåga 6:34 
Väster-Skästra 9:42 
Öster-Skästra 9:31 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 6 Dnr 00007/2022  


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på Öster-Skästra 4:18 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 


(2010:900) meddelas att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med 
nedanstående tillhörande villkor och upplysningar.  


 
2. Avgiften för beslutet är 11 817 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Villkor  
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 


§ plan- och bygglagen.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 
39 § plan- och bygglagen.  


• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till 
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att 
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan. 


• Sökanden uppmärksammas på att egen avloppsanläggning kräver 
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens 
miljöenhet.  


• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning 
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden. 


• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell 
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden. 


• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som 
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska 
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus på Öster-Skästra 4:18 i Järvsö. 
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Ansökan avser en avstyckning av fastigheten för ett tomt på cirka 2 230 
kvadratmeter. Ett enbostadshus på 1,5 plan med byggstil och färgsättning 
som passar in i miljö. 
 
Ansökan avser en avstyckning av fastigheten för uppförande av ett 
bostadshus med tillhörande garage och förråd på fastigheten Öster-Skästra 
4:18 i Järvsö, Ljusdals kommun. Huvudbyggnaden är tänkt att vara i 1,5 plan 
varav 112 kvadratmeter i markplan. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse.  
I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö upptas det att bymiljön ska 
kunna kompletteras med ytterligare bostäder men att utformningen bör 
anpassas till befintlig bebyggelsemiljö. 
 
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken 
(1998:808). 
 
En mindre del, ca 400 kvadratmeter, av den tänkta avstyckningen ligger 
inom 200 meter från älven Ljusnan, vilket är inom strandskyddsområde.  
 
Kulturmiljövärden  
Den tänkta platsen har inget utpekat kulturhistoriskt värde.  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Öster-Skästra 4:17, 
4:33 och 9:31 samt till Ljusdal Energi och yttranden har inkommit.  
 
I yttrande från fastigheten Öster-Skästra 4:33 framgår att de motsäger sig 
bebyggande då detta skulle påverka deras miljö, vy, utsikt och 
marknadsvärdet på deras fastighet negativt samt göra åverkan på ängsmark, 
betesmark och åkermark. 
 
Yttrande från fastigheten Öster-Skästra 4:17 framför att det går en 
vattenledning över den tänkta tomten vilket gör den olämplig för bebyggelse. 
Åtgärden kommer att påverka deras utsikt, exponering för insyn och 
fastighetens marknadsvärde. 
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I remissyttrande från Ljusdal Energi framgår att de har ledningar med 
servitut som korsar den tänkta fastigheten. Ingen bebyggelse får ske närmare 
än tre meter åt vardera hållet från centrum av ledningarna. 
 
Inkomna synpunkter från grannar, sakägare och Ljusdal Energi har 
kommunicerats med fastighetsägaren/sökanden och inget bemötande från 
sökande har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
Åtgärden ligger till viss del inom strandskyddsområde. Den tänkta 
tomtavstyckningen kommer att bli 2230 kvadratmeter och den del som 
berörs av strandskyddet är ca 400 kvadratmeter. Vattenledningen som korsar 
tomten samt den del som berör strandskyddet minskar den byggbara marken 
för den tänkta tomten. Men den mark som inte omfattas av strandskyddet 
eller vattenledning anses vara tillräckligt stor för den tänkta åtgärden. 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Järvsö (lagakraftvunnen 4 november 
2014) upptas att bymiljön ska kunna kompletteras med ytterligare bostäder 
men att utformningen bör anpassas till befintlig bebyggelsemiljö. Byggstil 
och färgsättning för åtgärden är redovisad i ansökan samt att det ska byggas 
för att passa in i miljön, vilket kontrolleras i framtida bygglov. 
 
Den tänkta placeringen för nybyggnationen bedöms inte påverka det rörliga 
friluftslivet i området på ett negativt sätt. 
 
Då det redan finns byggnader på fastigheten Öster-Skästra 4:18 anses 
utsikten och vyn för fastighetsägarna Öster-Skästra 4:33 och Öster-Skästra 
4:1, bli påverkad till en mindre del av denna etablering.  
 
Delar av den tänkta avstyckningen används idag som betesmark och ligger 
mellan en skogsdunge och den redan befintliga fastigheten. Del av 
betesmarken gränsar till jordbruksmark. 
 
Då endast en mindre del av jordbruksmarken som idag används till 
betesmark är tänkt att tas i bruk som tomtmark, bedöms inte detta påverka 
möjlighet till fortsatt aktivt brukande av den kvarvarande jordbruksmarken.  
 
Den föreslagna åtgärden anses uppfylla kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Den fördjupade översiktsplanen upptar att bymiljön ska kunna kompletteras 
med ytterligare bostäder och att möjlighet att bebygga fastigheten utan att 
påverka vattenledningar möjliggjorts, samt även att in- och utfart finns och 
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en del av betesmark kommer att tas i bruk, görs den samlade bedömningen 
att den föreslagna åtgärden för förhandsbesked kan medges enligt 9 kap. 17 
§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Upplysningar  
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Ett förhandsbesked som innebär att åtgärden kan tillåtas är bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen, om ansökan om bygglov görs inom två år 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Reviderad ansökan diarieförd 8 november 2021 
Reviderad ansökan diarieförd 28 oktober 2021 
Översiktskarta diarieförd 8 november 2021 
Reviderad situationsplan (in- och utfart) diarieförd 4 januari 2022 
Husförslag diariefört 8 november 2021 
Foto på plats från sökande diariefört 8 november 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 22 oktober 2021 
Yttrande från fastighetsägare Öster-Skästra 4:33 diariefört 11 november 2021 
Yttrande från fastighetsägare Öster-Skästra 4:17 diariefört 22 november 2021 
Yttrande från Ljusdals Energi med flera diariefört 26 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Öster-Skästra 4:33 
Öster-Skästra 4:17 
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Remissinstanser 
Ljusdal Vatten (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Öster-Skästra 4:33  
Öster-Skästra 4:17 
Öster-Skästra 9:31 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 7 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggarna Kenneth Jakobas och Johan Hydling redogör för 
status när det gäller bostadsanpassning till och med december 2021.  
 
Under året har antalet ärenden varit 120 stycken att jämföra med 125 
ärenden 2019 och 159 ärenden 2020. 
 
Kostnaderna har överstigit budget med 1 314 345 kronor.  


Beslutsunderlag 


Presentation gällande status bostadsanpassning 5 januari 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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§ 8 Dnr 00174/2021  


Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och 
adressättning 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning antas.  


Sammanfattning av ärendet 


I Ljusdals kommun fattar samhällsservicenämnden beslut, enligt dess 
reglemente, i namnsättningsfrågor gällande kvarter och allmänna platser, det 
vill säga gator, vägar, parker och torg. Nämnden namnsätter även vid behov 
annan offentlig plats. Kommunen, och genom delegering samhällsservice-
nämnden, är också ansvarig för att sätta belägenhetsadresser och att 
ajourföra dessa i Fastighetsregistrets adressdel.  
 
Förslaget till riktlinjer och rutiner för ortnamnsveksamhet och adressättning 
syftar till att ge ramar för hur namn- och adressättning ska göras och har sin 
grund i följande lagar, rekommendationer och handledningar: 
 
• Lag om lägenhetsregister (2006:378) samt förordning om 


lägenhetsregister (se SFS 2007:108). 
 
• Kulturmiljölagens hänsynsparagraf, 1 kap. 4 § God ortnamnssed 


(1988:950, ändrad 2013:548). 
 
• Ortnamnsrådet och Lantmäteriets skriftserie ”Ortnamn och namnvård”, 


skrift nr 6 ”God ortnamnssed – Ortnamnsrådets handledning i 
ortnamnsvård”. 


 
• Lantmäteriets Handbok ”Belägenhetsadress – Beskrivning och 


grundläggande regelverk för belägenhetsadresser” Version 3.2.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 januari 2022 
Riktlinjer och rutiner för ortnamnsverksamhet och adressättning 4 januari 
2022 
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Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 9 Dnr 00171/2021  


Medborgarförslag gällande hundrastgård i Järvsö - 
svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren vill att kommunen ska fixa till en 
inhägnad rastgård i Järvsö ”så att våra hundar kan springa runt och ha lite 
roligt. De är så många som har hundar nu i Järvsö. Det skulle behövas några 
fler ställen att slänga hund bajspåsar så att man slipper trampa i hundskit när 
man är ute å rastar våra hundar”. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Vad gäller ställen att slänga hundbajspåsar så har kommunen i dagsläget 21 
skräpkorgar samt två Ticspac i Järvsö. Detta borde vara fullt tillräckligt för 
att tillmötesgå behovet för de som inte har eget sopkärl vid bostaden. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 januari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021 § 150 
Medborgarförslag 1 december 2021 
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Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 10 Dnr 00172/2021  


Medborgarförslag gällande hundrastning i Järvsö samt 
sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret - svar 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren skriver att det är så många som 
numera har hund så det vore väldigt bra om det fanns ett inhägnat område 
där man kan släppa sin hund så den kan springa av sig. Perfekt för alla våra 
besökare också. Saknar även sopkärl för hundbajspåsar efter elljusspåret. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 december 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 151 
Medborgarförslag 1 december 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) 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 
Förslagsställaren 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 11 Dnr 00173/2021  


Medborgarförslag om hundrastgård i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Medborgarförslaget avslås.     


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige gällande 
hundrastgård i Järvsö. Förslagsställaren skriver att det vore trevligt om det 
fanns en hundrastgård i Järvsö där hundar kan få springa fritt och hundägare 
kan samtala. Kanske träffa nya vänner och bekantskaper. 
 
Ett likartat ärende har behandlats 2011, KS 0239/11. 
 
Dåvarande samhällsutvecklingsförvaltningen skrev i sitt yttrande att 
förvaltningen var emot uppförande av hundrastgårdar med kommunal drift. 
Rastgårdar av denna typ är svåra att sköta på grund av att vissa hundägare 
glömmer att plocka upp efter sina hundar. Att klippa gräset i rastgården 
skulle då bli så pass obehagligt att det blir en arbetsmiljöfråga. 
 
Samhällsserviceförvaltningens ställningstagande kvarstår och förslaget är att 
samhällsservicenämnden avslår medborgarförslaget.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 december 2021 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2021, § 160 
Medborgarförslag 1 december 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) och Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Förslagsställaren 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 12 Dnr 00050/2021  


Förlängning av giltighetstiden för biblioteksplan 2019-
2021 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Giltighetstiden för biblioteksplan 2019-2021 förlängs till 31 december 


2022.          


Sammanfattning av ärendet 


En ny biblioteksplan är under framtagande och nuvarande biblioteksplan har 
giltighetstiden 2019-2021. Då kommunen behöver ha en giltig biblioteks-
plan, exempelvis när man söker bidrag, föreslås att giltighetstiden på 
nuvarande biblioteksplan förlängs med ett år.        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 november 2018, § 137 
Biblioteksplan 2019-2021  


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 13 Dnr 00032/2021  


Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsenheten presenterar fördelningen av bidraget till hembygds-
föreningarna 2021. Sex hembygdsföreningar delar på 238 000 kronor.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 januari 2022 
Fördelning av bidrag till hembygdsföreningar 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
31(33) 


Datum 
2022-01-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 14 Dnr 00077/2021  


Fördelning av verksamhetsbidrag kulturföreningar 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Fördelning av bidrag till kulturföreningar: 
Hälsinglands konstgille  7 394 kr 
Loos Bygderåd 3 286 kr 
Västra Hälsinglands slöjdförening (hemslöjd) 5 676 kr 
Järvsö Folkdanslag 5 000 kr 
Västra Hälsinglands forskarförening 4 750 kr 
Totalt 26 106 kr 
                  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 december 2021 
 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 15 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet 


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklaganden som har 
avgjorts i domstol. 
 
En dom har kommit från Mark- och miljödomstolen i Östersund. Nämndens 
och Länsstyrelsen beslut om att neka permanent bygglov för restaurang 
Eftertanken på Öjeberget har upphävts. Samhällsserviceförvaltningen har 
bestämt sig för att inte överklaga domen, men eftersom områdes-
bestämmelserna som gäller i Öjebergets skidområde inte verkar vara rådande 
längre kommer de troligtvis att upphävas. 
 
Länsstyrelsen har gjort två upphävanden av beslut om strandskyddsdispenser 
som vi har lämnat. 


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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§ 16 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 113-133 
Bygg: § 957-1050 
Miljö: § 775-826   
Räddningstjänsten 82-160             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2022 
Lista över delegationsbeslut 10 januari 2022 


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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