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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdesdatum 2022-12-13 

Datum för anslags uppsättande 2022-12-19 

Datum för anslags nedtagande 2023-01-10 
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§ 182 Dnr 00191/2020 

Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet 

Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 
• Gata- och parkenheten har haft samma driftsbudget sedan 2014.

Det har gjort att personalstyrkan har fått anpassas, men nu är man på 
bristningsgränsen och många inklusive Anders Berg själv har lite för 
mycket att göra. Även Kim Magnusson som ska jobba med 
administration på 50 procent och som parkeringsvakt på 50 procent 
jobbar för mycket med administration så det blir för lite tid över till 
parkeringsövervakningen (cirka fem procent).

• På gata- och parkenheten arbetar åtta personal exklusive Anders och 
Kim.

• Det finns 17 områden som ska snöröjas, varav 12 röjs av entreprenörer 
och  fem av gata- och parkenheten.

• I sommar kommer resurser satsas på att få bort ogräs och på att det ska 
bli mindre ogräs i framtiden. Det betyder att det kommer att bli färre 
blommor kommande sommar. Eventuellt kommer tiden utökas för de 
som jobbar på säsong för att man ska hinna förbättra rabatterna.

• Arbetsmarknadsenheten, AME har de senaste åren anlitats till att klippa 
gräsytorna. Där är det nu ett osäkert läge då AME under perioden 
kommer att ha anställda som kräver mer resurser.

• Det är bra stämning på enheten.
• Sammanställning av vad gata- och parkenheten har hunnit med under 

2022 kommer på första nämnden i januari 2023.
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Miljöenheten 
Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar: 
• Det är lugnt på enheten och på inflödet av ärenden.
• Ljusdalsverken - bilarna är bortforslade och kvitton är inlämnade. Dessa

har skickats vidare till ekopolisen. Vissa bilar är skickade till Polen, men
för det krävs tillstånd och det är osäkert om det har ansökts om dessa.
Inget vite behövde utdömas.

• Miljöskydd har hunnit med sin tillsyn.
• Livsmedel - stor förändring i debiteringen när man går över till

efterdebitering. Det kommer betyda att miljöenheten har en
kontrollskuld på 23 timmar, vilken dock kan hanteras inom budget.

• Nytt EU-direktiv som säger att alla klasser ska omklassificeras och
digitaliseras. Ann-Catrin Stolt har fått en offert gällande detta på
200 000 kronor och hon vill helst ta kostnaden i år.

• Alkoholhandläggningen kommer från årsskiftet att tillhöra samhälls-
servicenämnden och alkoholhandläggaren Meka Andersson har redan
flyttat upp till samhällsserviceförvaltningen.

• Kontakten med Närljus fortsätter - många nya verksamheter ska startas,
bland annat Vandrarhem Hovra, Saloon på Heden och Gustavs i Järvsö.

• Länsstyrelsen skulle ha gjort tillsyn på miljöenhetens
livsmedelsverksamhet, men har inte hunnit med detta.

Plan- och byggenheten 
Helena Olovsdotter Haglund informerar: 
• Antalet inkommande ärenden har minskat, beroende världsläget med

mera:
30 november 2022 hade antalet ärenden minskat med 17 procent jämfört
med 2021. Eldstäder har minskat med 8 procent, Strandskyddsärenden
med 13 procent och ansökningar om förhandsbesked har minskat med
hela 53 procent.

• En ny planingenjör, Marcus Pettersson, har börjat arbeta på enheten.
• När antalet bygglovsärenden går ner kommer det att finnas utrymme för

mer tillsyn.

Räddningstjänsten 
Räddningschef Peter Nystedt informerar: 
• 30 november låg enheten på minus 250 000 kronor. Underskottet beror

på ökade dieselkostnader, 100 000 kronor, samt att juni månad var
väldigt dyr med skogsbranden i Los/Hamra och samt branden i Hovra.

• Personalmässigt ser det väldigt bra ut:
• Två nya kvinnor i Ramsjö, men tyvärr finns där också en

långtidssjukskrivning.
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• I Järvsö är två nya killar på väg in, vilket gör att det är fullt i Järvsö. 
• En ny i Ljusdal och en ny tjej i Färila. 

• Svår trafikolycka i Hybo. 
• Dödsbrand i Färila förra veckan. 
• Föreläggande från miljöenheten om PFAS vid brandövningsplatsen i 

Åkerslund). Provtagningsplan är framtagen och godkänd.    

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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§ 183 Dnr 00145/2022  

Sänkt hastighet på Borrvägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet på Borrvägen antas. 
 
2. Trafikföreskriften träder i kraft 2 januari 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Borrvägens västra del ut mot RV84 som i nuläget har en hastighets-
begränsning på 60 km/h är starkt trafikerad. Ett stort antal nybyggda villor 
har uppförts i området de senaste åren, vilket i väsentlig grad påverkat 
trafiken. Busshållplatser finns i båda riktningarna på aktuell sträcka. För att 
minska risken för olyckor föreslår därför förvaltningen att hastigheten 
begränsas till 40 km/h. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Polisen som 14 november 2022 meddelat 
att man inte har några synpunkter.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 november 2022 
Förslag lokal trafikföreskrift 14 november 2022 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB), Sigurd Mattsson (C), Pernilla Färlin (M) och  
Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 184 Dnr 00139/2020  

Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 i 
Järvsö "Bostäder vid Skolbacken" - antagande 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö ”Bostäder vid 

Skolbacken” antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett område avsett för bostäder av 
fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 
bebyggelse på Öjebergets norra del. Planområdet ligger på Öjebergets norra 
sida mellan Alpvägen i öster och skidnedfarten Skolbacken i väster. 
Planområdet medger 22 nya bostäder, varav 18 i flerbostadshus och övriga i 
friliggande tvåbostadshus av fritidshuskaraktär. 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050. 
 
Planförslaget var föremål för samråd under perioden 6 juni 2022 till 7 juli 
2022 samt granskning under perioder 9 november 2022 till 30 november 
2022. Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredo-
görelse samt ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats med 
anledning av inkomna synpunkter. Till planen finns en geoteknisk utredning 
samt en dagvattenutredning.   
 
Länsstyrelsen avser inte att överpröva planen enligt granskningsyttrande 30 
november 2022.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 
Antagandehandlingar 1 december 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 185 Dnr 00122/2022  

Detaljplan för Ljusdal Östernäs 14:4 - planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) lämnas ett 

positivt planbesked för planläggning av fastigheten Östernäs 14:4 med 
flera i Ljusdal. 

 
2. Bostäder, vård och skola bedöms inte som lämpliga markanvändningar 

på platsen och bör undantas från ett positivt planbesked. 
 
3. För att genomföra intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 

Ljusdals tätort (2019) planläggs hela kvarteret Anden samt delar av 
kvarteret Skraken (planlagd industrimark).  

 
4. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ Plan- och 

bygglagen. För övriga fastighetsägare inom framtida planområde utgår 
planavgift i samband med bygglov.  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande fastighet är planlagd för markanvändningen industri. Största 
byggnadshöjd är 8 meter. För närvarande används fastigheten som kontor för 
ett företag som planerar att flytta till andra lokaler inom en snar framtid. Den 
sökande önskar planlägga för bostäder, kontor, centrum, vård, skola och 
verksamheter i 2- 4 våningar för att bredda möjligheterna för framtida 
etableringar.   
 
Marken och angränsande tillfartsgata har inte naturliga förutsättningar för att 
klara av översvämning motsvarande ett beräknat högsta flöde, vilket innebär 
att markanvändningarna bostäder, skola och vård bedöms som olämpliga 
inom den aktuella fastigheten. 
 
Fastigheten ligger inom ett större område som är planlagt som industri med 
stor omgivningspåverkan. Störningar i form av buller och ljussken över 
dygnets alla timmar,  men även risker kopplade till explosiva eller flyktiga 
miljöfarliga ämnen bedöms innebära att människors hälsa och säkerhet kan 
äventyras. Industrier får även ses som potentiella föroreningskällor. 
Konstaterade föroreningar finns norr och öster om fastigheten och inom 
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fastigheten har det tidigare bland annat funnits en kemisk/teknisk fabrik för 
plasttillverkning. Planläggning för känslig markanvändning skulle innebära 
att en riskbedömning och eventuell sanering till känslig markanvändning 
skulle behöva göras för att möjliggöra bostäder, vård och skola.  
 
För att genomföra intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 
Ljusdals tätort (2019) bör hela kvarteret Anden samt delar av kvarteret 
Skraken planläggas och markanvändningen industri tas bort. Detta skulle 
även möjliggöra att markanvändningen centrum kan prövas inom framtida 
planläggning.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 december 2022 

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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§ 186 Dnr 00123/2022  

Detaljplan för Ljusdal Norrkämsta 17:2 - planbesked 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) lämnas ett 

positivt planbesked för planläggning av fastigheten Norrkämsta 17:2 i 
Ljusdal. 

 
2. Markanvändningarna, bostäder, vård och centrum bedöms inte som 

lämpliga på den aktuella platsen och bör inte omfattas av positivt 
planbesked.  

 
3. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ Plan- och 

bygglagen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den aktuella fastigheten är planlagd för markanvändningen industri. Största 
byggnadshöjd är 9 meter. För närvarande används fastigheten som kontor för 
ett företag som kan komma att flytta till andra lokaler inom en snar framtid. 
Den sökande önskar planlägga för bostäder, kontor, centrum, vård och 
verksamheter för att bredda möjligheterna för framtida etableringar. 
   
Då fastigheten ligger inom ett större område som är planlagt som industri 
och med stor omgivningspåverkan bedöms inte markanvändningarna 
bostäder och vård som lämpliga utifrån plan- och bygglagens (PBL) krav på 
hälsa och säkerhet. Störningar i form av buller och ljussken över dygnets alla 
timmar men även risker kopplade till explosiva eller flyktiga miljöfarliga 
ämnen bedöms innebära att människors hälsa och säkerhet kan äventyras.  
I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort (2019) står att nya 
industriområden ska prövas restriktivt och att befintliga industriområden som 
Norrkämsta istället skall förtätas med ytterligare industri. Sett ur det 
perspektivet är känsliga markanvändningar som vård och bostäder inte 
lämpliga.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 december 2022 
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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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§ 187 Dnr 00158/2022  

Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 

godkänns. 
 
2. Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 
 
3. Uppdra till förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen att 

underteckna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 
förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 
förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 
såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 
regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 
och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  
 
Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 
planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 
högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 
brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 
 
För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-
heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 
förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-
förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 
Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 
2022. 
 
Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 
hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 
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blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-
hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 
identifierat frågor som behöver utvecklas.  
 
De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 
samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 
från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 
lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 
den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 
arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  
 
I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 
taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 
struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 
resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 
utredas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 
Avtal om samverkan 5 december 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Datum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 188 Dnr 00154/2022  
FÖRBESKED.2022.17 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Föne 33:1 i Färila  

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 12 103 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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

§ plan- och bygglagen (2010:900).
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

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

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

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

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

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

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

SSN 2021-12-13
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§ 189 Dnr 00157/2022  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
avseende breddning av dörrposter i lägenheten samt med en önskan om 
trapphiss. 
 
Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till 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. 
 
Ytterligare en förutsättning för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna 
beviljas är att kommunen får ett medgivande från lagfaren fastighetsägare. 
 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
8 § 3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner. 
 
9 § Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana 
åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, 
antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden 
är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Bidrag lämnas inte för hiss. 
 
10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller 
gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon 
annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller 
bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag 
endast om 
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett 
att anpassningsåtgärderna får vidtas. 
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Samhällsservicenämnden gör bedömningen att åtgärden, breddning av 
dörrposter i lägenheten, inte bör beviljas då sökanden, som är rullstolsburen, 
har flyttat till en lägenhet som inte är en lämplig bostad, där ytterdörren är en 
halvtrappa upp och som saknar hiss. Sökanden har erbjudits en redan 
anpassad lägenhet men har avböjt det erbjudandet. Fastighetsägaren ger inte 
ett medgivande till att åtgärden med en trapphiss får utföras. Vidare ska 
kommunen inte medge ett bidrag till trapphiss när sökanden valt att flytta till 
en ej anpassad lägenhet, från en fungerande bostad. 
 
Åtgärden att bredda dörrposter anses därför inte nödvändig då sökanden inte 
själv kan ta sig in eller ut från lägenheten som därmed inte är tillgänglig för 
sökanden.  

Propositionsordning 

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

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 111-123 
Bygg: 801-856 
Miljö: 669-724 
Räddning: 2022-5, 8, 11, 12, 21, 47, 48, 51, 52, 62, 63, 66, 68, 70, 74, 76, 
 93, 95, 102, 109, 116, 120, 123, 130, 136, 139, 140, 147 och 150.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 
Delegationslista 13 december 2022 

Propositionsordning 

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

SSN 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 00D0015D0EBE1C50AF93A561E27C02E13DE3086E87B8AEC31E709119B441E12A)

Sida 21 av 22



Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Ulrica Swärd BütikoferNamn: 
2022-12-16 08:30Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
00D0015D0EBE1C50AF93A561E27C02E13DE3086E87B8AEC31E709119B441E12A

IRÉNE JONSSONNamn: 
2022-12-16 10:55Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
00D0015D0EBE1C50AF93A561E27C02E13DE3086E87B8AEC31E709119B441E12A

LENNART CANSKOGNamn: 
2022-12-16 14:32Datum: 

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde: 
00D0015D0EBE1C50AF93A561E27C02E13DE3086E87B8AEC31E709119B441E12A

SSN 2021-12-13
(Signerat, SHA-256 00D0015D0EBE1C50AF93A561E27C02E13DE3086E87B8AEC31E709119B441E12A)

Sida 22 av 22


	Statuspresentation från gata- och parkenheten, miljöenheten, plan- och byggenheten och Räddningstjänsten
	Sänkt hastighet på Borrvägen
	Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö "Bostäder vid Skolbacken" - antagande
	Detaljplan för Ljusdal Östernäs 14:4 - planbesked
	Detaljplan för Ljusdal Norrkämsta 17:2 - planbesked
	Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och insatser
	Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på XXXXXXX i Färila
	Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
	Delegationsbeslut 2022
	Signering




 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
1(21) 


Datum 
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Plats och tid Räddningstjänsten, tisdagen 13 december 2022 klockan 09:30-11:45 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Lennart Canskog (S), ersättare för Bertil Skoog (L) 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Oscar Löfgren (V) 
Jonny Mill (LB) 
Christer Sjöström (-) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 182-183 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 182 
Helena Olovsdotter Haglund , § 182 
Peter Nystedt, räddningschef, § 182 och § 187 
Fredrik Wallby, planingenjör, § 184-186 
Marita Åsberg, bygglovshandläggare, § 188 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 189 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 189 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


  Lennart Canskog 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-12-16 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 182-190 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Lennart Canskog   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2022-12-13 


Datum för anslags uppsättande 2022-12-19 


Datum för anslags nedtagande 2023-01-10 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 182 Dnr 00191/2020 


Statuspresentation från gata- och parkenheten, 
miljöenheten, plan- och byggenheten och 
Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 


1. Informationen noteras till protokollet.


Sammanfattning av ärendet 


Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg informerar: 
• Gata- och parkenheten har haft samma driftsbudget sedan 2014.


Det har gjort att personalstyrkan har fått anpassas, men nu är man på 
bristningsgränsen och många inklusive Anders Berg själv har lite för 
mycket att göra. Även Kim Magnusson som ska jobba med 
administration på 50 procent och som parkeringsvakt på 50 procent 
jobbar för mycket med administration så det blir för lite tid över till 
parkeringsövervakningen (cirka fem procent).


• På gata- och parkenheten arbetar åtta personal exklusive Anders och 
Kim.


• Det finns 17 områden som ska snöröjas, varav 12 röjs av entreprenörer 
och  fem av gata- och parkenheten.


• I sommar kommer resurser satsas på att få bort ogräs och på att det ska 
bli mindre ogräs i framtiden. Det betyder att det kommer att bli färre 
blommor kommande sommar. Eventuellt kommer tiden utökas för de 
som jobbar på säsong för att man ska hinna förbättra rabatterna.


• Arbetsmarknadsenheten, AME har de senaste åren anlitats till att klippa 
gräsytorna. Där är det nu ett osäkert läge då AME under perioden 
kommer att ha anställda som kräver mer resurser.


• Det är bra stämning på enheten.
• Sammanställning av vad gata- och parkenheten har hunnit med under 


2022 kommer på första nämnden i januari 2023.
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Miljöenheten 
Miljöchef Ann-Catrin Stolt informerar: 
• Det är lugnt på enheten och på inflödet av ärenden.
• Ljusdalsverken - bilarna är bortforslade och kvitton är inlämnade. Dessa


har skickats vidare till ekopolisen. Vissa bilar är skickade till Polen, men
för det krävs tillstånd och det är osäkert om det har ansökts om dessa.
Inget vite behövde utdömas.


• Miljöskydd har hunnit med sin tillsyn.
• Livsmedel - stor förändring i debiteringen när man går över till


efterdebitering. Det kommer betyda att miljöenheten har en
kontrollskuld på 23 timmar, vilken dock kan hanteras inom budget.


• Nytt EU-direktiv som säger att alla klasser ska omklassificeras och
digitaliseras. Ann-Catrin Stolt har fått en offert gällande detta på
200 000 kronor och hon vill helst ta kostnaden i år.


• Alkoholhandläggningen kommer från årsskiftet att tillhöra samhälls-
servicenämnden och alkoholhandläggaren Meka Andersson har redan
flyttat upp till samhällsserviceförvaltningen.


• Kontakten med Närljus fortsätter - många nya verksamheter ska startas,
bland annat Vandrarhem Hovra, Saloon på Heden och Gustavs i Järvsö.


• Länsstyrelsen skulle ha gjort tillsyn på miljöenhetens
livsmedelsverksamhet, men har inte hunnit med detta.


Plan- och byggenheten 
Helena Olovsdotter Haglund informerar: 
• Antalet inkommande ärenden har minskat, beroende världsläget med


mera:
30 november 2022 hade antalet ärenden minskat med 17 procent jämfört
med 2021. Eldstäder har minskat med 8 procent, Strandskyddsärenden
med 13 procent och ansökningar om förhandsbesked har minskat med
hela 53 procent.


• En ny planingenjör, Marcus Pettersson, har börjat arbeta på enheten.
• När antalet bygglovsärenden går ner kommer det att finnas utrymme för


mer tillsyn.


Räddningstjänsten 
Räddningschef Peter Nystedt informerar: 
• 30 november låg enheten på minus 250 000 kronor. Underskottet beror


på ökade dieselkostnader, 100 000 kronor, samt att juni månad var
väldigt dyr med skogsbranden i Los/Hamra och samt branden i Hovra.


• Personalmässigt ser det väldigt bra ut:
• Två nya kvinnor i Ramsjö, men tyvärr finns där också en


långtidssjukskrivning.
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• I Järvsö är två nya killar på väg in, vilket gör att det är fullt i Järvsö. 
• En ny i Ljusdal och en ny tjej i Färila. 


• Svår trafikolycka i Hybo. 
• Dödsbrand i Färila förra veckan. 
• Föreläggande från miljöenheten om PFAS vid brandövningsplatsen i 


Åkerslund). Provtagningsplan är framtagen och godkänd.    


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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§ 183 Dnr 00145/2022  


Sänkt hastighet på Borrvägen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ny lokal trafikföreskrift om ändrad hastighet på Borrvägen antas. 
 
2. Trafikföreskriften träder i kraft 2 januari 2023.  


Sammanfattning av ärendet 


Borrvägens västra del ut mot RV84 som i nuläget har en hastighets-
begränsning på 60 km/h är starkt trafikerad. Ett stort antal nybyggda villor 
har uppförts i området de senaste åren, vilket i väsentlig grad påverkat 
trafiken. Busshållplatser finns i båda riktningarna på aktuell sträcka. För att 
minska risken för olyckor föreslår därför förvaltningen att hastigheten 
begränsas till 40 km/h. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Polisen som 14 november 2022 meddelat 
att man inte har några synpunkter.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 14 november 2022 
Förslag lokal trafikföreskrift 14 november 2022 


Yrkanden 


Jonny Mill (LB), Sigurd Mattsson (C), Pernilla Färlin (M) och  
Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
8(21) 


Datum 
2022-12-13 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 184 Dnr 00139/2020  


Detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 23:3 i 
Järvsö "Bostäder vid Skolbacken" - antagande 


Samhällsservicenämndens förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Detaljplan för del av Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö ”Bostäder vid 


Skolbacken” antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med detaljplaneförslaget är att skapa ett område avsett för bostäder av 
fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga backar, vägar och övrig 
bebyggelse på Öjebergets norra del. Planområdet ligger på Öjebergets norra 
sida mellan Alpvägen i öster och skidnedfarten Skolbacken i väster. 
Planområdet medger 22 nya bostäder, varav 18 i flerbostadshus och övriga i 
friliggande tvåbostadshus av fritidshuskaraktär. 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050. 
 
Planförslaget var föremål för samråd under perioden 6 juni 2022 till 7 juli 
2022 samt granskning under perioder 9 november 2022 till 30 november 
2022. Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i en samrådsredo-
görelse samt ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats med 
anledning av inkomna synpunkter. Till planen finns en geoteknisk utredning 
samt en dagvattenutredning.   
 
Länsstyrelsen avser inte att överpröva planen enligt granskningsyttrande 30 
november 2022.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 
Antagandehandlingar 1 december 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 185 Dnr 00122/2022  


Detaljplan för Ljusdal Östernäs 14:4 - planbesked 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) lämnas ett 


positivt planbesked för planläggning av fastigheten Östernäs 14:4 med 
flera i Ljusdal. 


 
2. Bostäder, vård och skola bedöms inte som lämpliga markanvändningar 


på platsen och bör undantas från ett positivt planbesked. 
 
3. För att genomföra intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 


Ljusdals tätort (2019) planläggs hela kvarteret Anden samt delar av 
kvarteret Skraken (planlagd industrimark).  


 
4. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ Plan- och 


bygglagen. För övriga fastighetsägare inom framtida planområde utgår 
planavgift i samband med bygglov.  


Sammanfattning av ärendet 


Nuvarande fastighet är planlagd för markanvändningen industri. Största 
byggnadshöjd är 8 meter. För närvarande används fastigheten som kontor för 
ett företag som planerar att flytta till andra lokaler inom en snar framtid. Den 
sökande önskar planlägga för bostäder, kontor, centrum, vård, skola och 
verksamheter i 2- 4 våningar för att bredda möjligheterna för framtida 
etableringar.   
 
Marken och angränsande tillfartsgata har inte naturliga förutsättningar för att 
klara av översvämning motsvarande ett beräknat högsta flöde, vilket innebär 
att markanvändningarna bostäder, skola och vård bedöms som olämpliga 
inom den aktuella fastigheten. 
 
Fastigheten ligger inom ett större område som är planlagt som industri med 
stor omgivningspåverkan. Störningar i form av buller och ljussken över 
dygnets alla timmar,  men även risker kopplade till explosiva eller flyktiga 
miljöfarliga ämnen bedöms innebära att människors hälsa och säkerhet kan 
äventyras. Industrier får även ses som potentiella föroreningskällor. 
Konstaterade föroreningar finns norr och öster om fastigheten och inom 
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fastigheten har det tidigare bland annat funnits en kemisk/teknisk fabrik för 
plasttillverkning. Planläggning för känslig markanvändning skulle innebära 
att en riskbedömning och eventuell sanering till känslig markanvändning 
skulle behöva göras för att möjliggöra bostäder, vård och skola.  
 
För att genomföra intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för 
Ljusdals tätort (2019) bör hela kvarteret Anden samt delar av kvarteret 
Skraken planläggas och markanvändningen industri tas bort. Detta skulle 
även möjliggöra att markanvändningen centrum kan prövas inom framtida 
planläggning.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 december 2022 


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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§ 186 Dnr 00123/2022  


Detaljplan för Ljusdal Norrkämsta 17:2 - planbesked 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen (2010:900) lämnas ett 


positivt planbesked för planläggning av fastigheten Norrkämsta 17:2 i 
Ljusdal. 


 
2. Markanvändningarna, bostäder, vård och centrum bedöms inte som 


lämpliga på den aktuella platsen och bör inte omfattas av positivt 
planbesked.  


 
3. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ Plan- och 


bygglagen.  


Sammanfattning av ärendet 


Den aktuella fastigheten är planlagd för markanvändningen industri. Största 
byggnadshöjd är 9 meter. För närvarande används fastigheten som kontor för 
ett företag som kan komma att flytta till andra lokaler inom en snar framtid. 
Den sökande önskar planlägga för bostäder, kontor, centrum, vård och 
verksamheter för att bredda möjligheterna för framtida etableringar. 
   
Då fastigheten ligger inom ett större område som är planlagt som industri 
och med stor omgivningspåverkan bedöms inte markanvändningarna 
bostäder och vård som lämpliga utifrån plan- och bygglagens (PBL) krav på 
hälsa och säkerhet. Störningar i form av buller och ljussken över dygnets alla 
timmar men även risker kopplade till explosiva eller flyktiga miljöfarliga 
ämnen bedöms innebära att människors hälsa och säkerhet kan äventyras.  
I den fördjupade översiktsplanen för Ljusdals tätort (2019) står att nya 
industriområden ska prövas restriktivt och att befintliga industriområden som 
Norrkämsta istället skall förtätas med ytterligare industri. Sett ur det 
perspektivet är känsliga markanvändningar som vård och bostäder inte 
lämpliga.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 december 2022 
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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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§ 187 Dnr 00158/2022  


Samverkansavtal gällande förebyggande arbete och 
insatser 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Förslaget till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser 


godkänns. 
 
2. Avtalet gäller från och med 1 januari 2023. 
 
3. Uppdra till förvaltningschefen för samhällsserviceförvaltningen att 


underteckna avtalet.  


Sammanfattning av ärendet 


Räddningstjänsterna i Hälsingland är var för sig sårbara när det gäller det 
förebyggande arbetet då enheterna består av enstaka handläggare. Det 
förebyggande arbetet är omfattande och ställer höga krav på kompetens inom 
såväl Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) som Lag (2010:1011) 
om brandfarliga och explosiva varor (LBE), anslutande föreskrifter och 
regleringar samt Boverkets byggregler i samband med remisser inom Plan- 
och bygglagen, Alkohollagen samt Ordningslagen.  
 
Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska 
planera och utföra tillsyn enligt LSO. Dessa föreskrifter, tillsammans med 
högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens av explosiva och 
brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas förebyggande arbete. 
 
För att lägga grunden för en strukturerad och robust förebyggande verksam-
heten påbörjades 1 januari 2022 projektet ”Räddningstjänst, gemensam 
förebyggande verksamhet i Hälsingland”. I projektet ingår Kommunal-
förbundet Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt 
Norrhälsinge räddningstjänst. Projektavtalet löper fram till den 31 december 
2022. 
 
Erfarenheterna hittills i projektet är att organisationen har blivit robust och 
hållbar, kompetensen och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten 
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blivit resurs- och kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärende-
hantering arbetats fram. Underlag och mallar har setts över och man har 
identifierat frågor som behöver utvecklas.  
 
De positiva erfarenheter som erhållits i projektet har nu resulterat i att 
samarbetet föreslås permanentas genom ett samverkansavtal som ska gälla 
från 1 januari 2023. Den avtalssamverkan som i dagsläget framhålls som 
lämplig innebär att respektive organisation/kommun bibehåller ansvaret för 
den förebyggande verksamheten och att man samverkar kring utförandet av 
arbetet. För att möjliggöra detta kommer extern delegering att tillämpas.  
 
I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer 
taxor och delegationsordningar ses över och föreslås få en gemensam 
struktur i de ingående kommunerna under 2023. Därutöver kommer också 
resursbehovet för tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att 
utredas.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 december 2022 
Avtal om samverkan 5 december 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 188 Dnr 00154/2022  
 FÖRBESKED.2022.17 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Föne 33:1 i Färila  


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 12 103 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


§ plan- och bygglagen (2010:900).  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


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


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


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


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


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


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


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten Föne 33:1 i Färila. Ansökan avser en nybyggnation av fritidshus 
på 70 kvadratmeter samt en komplementbyggnad på 30 kvadratmeter. 
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Fasaden är i timmer alternativt panel och taket i falsad plåt, eventuellt med 
solceller, alternativt sedumtak. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, men inom sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Området är av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
75 meter från det sökta området för åtgärden finns ett grävt dike för den 
närliggande fastigheten. Då detta dike är ett grävt dike omfattas denna inte 
av strandskydd enligt Miljöbalken (1998:808). 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Föne 2:37, 12:7, 
12:31, 14:38 och Valla 14:1 samt vägföreningen för Föne GA:10 (Föne-
Movägens Samfällighetsförening).  
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Området för den tänkta åtgärden är en skogstomt som består av blandskog, 
mestadels tall och gran. 
 
Genom fastigheten går grusvägen Skalsvägen som är en genomfartsväg till 
närliggande bebyggelse. 
 
Det område av fastigheten som ligger norr om Skalsvägen har en storlek på 
cirka 2015 kvadratmeter och den del som ligger söder om Skalsvägen har 
storleken cirka 1415 kvadratmeter. 
 
Området på den södra delen anses inte vara lämplig för bebyggelse då den 
ligger mellan två befintliga vägar, Skalsvägen samt Fönevägen. Den norra 
delen anses lämplig för etablering av bebyggelse och är enligt ansökan den 
del av fastigheten som huvudbyggnaden och förrådsbyggnad är placerad på. 
 
Markens lämplighet för bebyggande anses vara möjlig och nyanläggande av 
vatten- och avlopp går att lösa. Tillfartsväg till fastigheten går via den 
befintliga vägen. 
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka naturvården eller det rörliga 
friluftslivet genom sin etablering på ett sådant negativt sätt att förhands-
besked kan nekas. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen varav 
ett förhandsbesked kan medges för den sökta åtgärden enligt 9 kap. 17 § 
plan- och bygglagen (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 Miljöenheten. 
 
Eventuellt servitut på Skalsvägen får inte påverkas av den tänkta 
etableringen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 10 november 2022 
Översiktskarta diarieförd 15 november 2022 
Situationsplan diarieförd 10 november 2022 
Fotografier diarieförd 10 november 2022 
Yttrande från miljöenheten diarieförd 10 november 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 1 december 2022 


Yrkanden 


Pernilla Färlin (M), Sigurd Mattsson (C), Jonny Mill (LB), Christer Sjöström 
(M), Lennart Canskog (S), Kristoffer Hansson (-) och Iréne Jonsson (S): 
bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Beslutet delges 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per informationsbrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Föne 2:37 
Föne 12:7 
Föne 12:31 
Föne 14:38 
Valla 14:1 
Föne GA:10 (Föne-Movägens Samfällighetsförening) 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga.  
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§ 189 Dnr 00157/2022  


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
avseende breddning av dörrposter i lägenheten samt med en önskan om 
trapphiss. 
 
Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till 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. 
 
Ytterligare en förutsättning för att bostadsanpassningsbidrag ska kunna 
beviljas är att kommunen får ett medgivande från lagfaren fastighetsägare. 
 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 
8 § 3. avsaknad av eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner. 
 
9 § Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana 
åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, 
antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden 
är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Bidrag lämnas inte för hiss. 
 
10 § Om någon annan än sökanden helt eller till viss del äger bostaden eller 
gemensamma utrymmen eller tomt i anslutning till bostaden eller om någon 
annan än sökanden helt eller till viss del innehar bostaden med hyres- eller 
bostadsrätt eller annan nyttjanderätt, lämnas bostadsanpassningsbidrag 
endast om 
1. samtliga ägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har medgett 
att anpassningsåtgärderna får vidtas. 
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Samhällsservicenämnden gör bedömningen att åtgärden, breddning av 
dörrposter i lägenheten, inte bör beviljas då sökanden, som är rullstolsburen, 
har flyttat till en lägenhet som inte är en lämplig bostad, där ytterdörren är en 
halvtrappa upp och som saknar hiss. Sökanden har erbjudits en redan 
anpassad lägenhet men har avböjt det erbjudandet. Fastighetsägaren ger inte 
ett medgivande till att åtgärden med en trapphiss får utföras. Vidare ska 
kommunen inte medge ett bidrag till trapphiss när sökanden valt att flytta till 
en ej anpassad lägenhet, från en fungerande bostad. 
 
Åtgärden att bredda dörrposter anses därför inte nödvändig då sökanden inte 
själv kan ta sig in eller ut från lägenheten som därmed inte är tillgänglig för 
sökanden.  


Propositionsordning 


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


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 111-123 
Bygg: 801-856 
Miljö: 669-724 
Räddning: 2022-5, 8, 11, 12, 21, 47, 48, 51, 52, 62, 63, 66, 68, 70, 74, 76, 
 93, 95, 102, 109, 116, 120, 123, 130, 136, 139, 140, 147 och 150.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 december 2022 
Delegationslista 13 december 2022 


Propositionsordning 


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