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ANSLAGSBEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2022-03-15 

Datum för anslags uppsättande 2022-03-21 

Datum för anslags nedtagande 2022-04-12 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 

Underskrift 
Ulrica Swärd Bütikofer 
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§ 40 Dnr 00191/2020  

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

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten 
Enheten håller budget och på personalsidan ser det också bra ut. 
 
Allmänt 
• Återgått till att göra "normala" kontroller/tillsyn. 
• Kontrollerat så att alla verksamheter har aktuella klassningsbeslut. 
• Labbtjänsten fungerar dåligt och miljöenheten har börjat kräva vite och 

”rabatt”. 
• Pensionsavgång i juni rekrytering planeras till hösten. 
 
Aktuellt 
• Nästa vecka startar samverkansprojekt med Ljusdal Vatten - 

avloppsreningsverken. 
• Enkät utskickad till jordbruksverksamheter. 
• Kontrollprojekt om allergener startat. 
• Ljusdalsverken: 

Förslag till beslut gällande vite ska skickas ut; SSN: april/maj 
• Påbörjat vidareutveckling av skrotbilsrutinen tillsammans med gata- och 

parkenheten. 
• Saneringen efter UNAX-branden är inte klar. Fortfarande oklarheter i 

ansvarsfrågan. 
• Startat hälsoskyddstillsyn. Stenhamreskolan på gång. 
• Hjälpt Ljusdal Renhållning med avlopps- och avfallsärenden. 
 
Gata- och parkenheten 
Allmänt 
• Gemensamt projekt med kulturenheten och AME inför påsken. 
• Träff med ljussättningsföretag gällande julbelysning. 
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• Avslutningsträff gällande vintercyklisten. 
• Nytt avtal gällande markarbeten. 
• Förslag till nya riktlinjer (och avgifter) för bland annat grävtillstånd och 

upplåtelser kommer på nästa nämnd. 
• Ny brygga på kärleksudden i Ljusdal ska byggas. 
• Rensa branddammarna i Los. 
 
Projekt 2022 
• Grovan Kyrksjönäsvägen, ny bro. 
• Zätavägen+Norshagsvägen, renovering + asfalt. 
• Gång- och cykelväg Norrkämsta renovering + asfalt. 
• Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Subway och Hotellgatan. 
• Kyrksjönäsvägen nybyggnad gång- och cykelväg från XL till 

Kyrksjöslingan. 
• Lilla Vintergatan, renovering + asfalt. 
• Postplan ETAGE, ny stensättning och träd. 
• Lilla Vintergatan, förlängning av gång- och cykelväg 
• Godtemplarvägen, ny gång- och cykelväg mot järnvägen. 
• Bokhandlargränd renovering + asfalt. 
 
Planerade projekt 2022 
• Parkering Hogdinsgatan, renovering+asfalt. 
• Ramsjö, gator (krackelering) - ny toppning. 
• Stationsvägen Tallåsen (krackelering), ny toppning. 
• Hornevägen, renovering + asfalt. 
• Västra Gränsgatan, renovering + asfalt. 
• Fortsatt renovering sidoytor Gamla stan. 
• Gång- och cykelväg Ljusdal - Järvsö. 
• Genomfart sidoytor renovering av planteringar vid Coop. 
• Bussgods. 
• Apoteksparken i Los, renovering. 
 
Plan- och byggenheten 
Status detaljplaner. De båda nya planingenjörerna Anna Liw och Linda 
Mårtensson är nu igång med arbetet så nu håller enheten lite högre takt. 
 
Mängden nybyggnadskartering fortsätter att öka så det är ett tecken på att 
nybyggnationen fortsätter att vara stor. 
 
Det har hittills i år kommit in 78 bygglovsansökningar, vilket indikerar att 
det även i år kan bli en stor mängd ärenden. 
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Bygglovshandläggarna har hållit informationsträffar vid två tillfällen och på 
annat sätt också kommunicerat ut att det är viktigt att komma in med 
bygglovsansökan i tid. 

Räddningstjänsten 
Det har varit en rätt lugn period, men bland olyckorna kan nämnas: 
• Trafikolycka Verkstadsskolevägen.
• Brand i garage Skridsvik.
• Dieselutsläpp Stavsätter.
• Brand i byggnad Veckebo.
• Trafikolycka Rv 83 Norrvåga.
• Brand i vedbod /garage Los.

Förebyggande arbete och insatser 
Startat upp ett gemensamt ettårigt samverkansprojekt för att stärka det 
förebyggande arbetet i Hälsingland 

Samverkan ska leda till: 
• Ökad robusthet och hållbarhet över tid
• Ökad kvalitet
• Ökad resurs och kostnadseffektivitet

Övrigt 
• Inträdet i RIS (Räddningstjänst i samverkan) börjar närma sig
• Nytt handlingsprogram.
• Lämplighetstester för nya brandmän hölls i Järvsö 3 mars.
• Startat igång igen med extern verksamhet.

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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§ 41 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur 
• Kulturskolan är igång efter att restriktionerna nu har tagits bort. 

• 5 stora uttryck; Bild & form, dans, keramik, musik och teater. 
• Kulturskolan erbjuder 51 olika kurser och grupper varav dans är 

störst. 
• 624 elever är inskrivna och det finns många sökande. 
• 21 personer jobbar på Kulturskolan, varav 12 fast anställda på 7,65 

heltider. 9 jobbar timmar, dessa omfattar 1,75 heltider. 
• En utmaning är att endast 31 procent av Kuturskolans deltagare är 

pojk. Rytmik är den aktivitet som lockar högst andel pojkar. 
• Friskolorna har högst andel elever på Kulturskolan, följt av Los 

skola. 
• Mest kö är det till musikämnena. 
• Mer restider när man utökar närvaron i Los. 

• Välgörenhetskonserter för Ukraina 18 mars i Järvsö och 2 april i 
Ljusdal. 

• Arbetet med ny Kulturplan pågår, även på regionalt plan. 
 
Biblioteken 
• Fler besökare nu när restriktionerna har tagits bort. 
• Fler öppna barnaktiviteter. 
• Generellt fler flickor än pojkar som deltar i aktiviteter. 

Skillnad när man döper aktiviteter, huruvida det lockar pojkar, eller 
pojkars föräldrar. 

• Brev från branschorganisationen om att ta med biblioteken i 
krisplaneringen (flyktingmottagandet). 

• Man jobbar med hur man pratar med barn om krig och kris och vad som 
står på sociala medier om kriget med mera. 

• Ungdomsprojekt med ungdomsbibliotekarie pågår och ska förlängas. 
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• Unga fredagar för ungdomar efter kl 16.00 när biblioteket är stängt. 
• Planerar för sommaraktiviteter för barn och unga. 

Pop up-bibliotek på Norebadet med mera. 
• Projekt med Hudiksvall och Nordanstig; Biblioteksbil - mobilt bibliotek 
• Biblioteksplanen förlängd och nu startas arbetet med den nya planen 

om. 
 
Fritidsgårdar 
• Bra höst när verksamheten startades upp med lite begränsningar i 

verksamheten. Många samtal med oroliga ungdomar i pandemin. Efter 
jul kom omikron som medförde nya begränsningar och nu äntligen har 
det släppt. 

• Inte så många samtal om kriget än, men personalen pratar och planerar 
nu (flyktingmottagandet). 

• Tappat samverkan med andra kommuner under pandemin. 
• Planerar för större insatser: 

På egen risk: Hudiksvall har kört i samarbete med blåljuspersonal för 
motorburen ungdom 

• Besöksenkät genomfördes under hösten som 200 har valt att besvara. De 
flesta är nöjda med verksamheten och känner sig trygga. 

• Besöksstatistik: 
Kläppa fritidsgård är den fritidsgård som är mest besökt, men 
procentuellt sett har Metro i Järvsö och Kåken i Färila samt Gårn i Los 
fler besökare. 
13-åringar är den största gruppen följt av 14-åringar.  
Det är något fler killar än tjejer som kommer till fritidsgårdarna. 

 
Fritidsenheten 
• Nu är det fart i simhallen. Öppettiderna har ändrats för att locka 

sportlovsfirare och få intäkter. Simskolor har flyttats till andra tider. 
• I söndags stängdes isaggregatet av på IP då U19-laget åkte ur serien. 
• "Skidspår i Ljusdal ligger på 18:e plats i Sverige sett till antal besök på 

sidan.  
• Det finns skidspår även på Kyrksjön och golfbanan. 
• Fritidsbanken som lånar ut idrottsutrustning är värdefull.  
• "Kläppastugan" - kommunstyrelsen vill ha djupare information. 
• Utegym kommer att byggas i Hamra när det blir barmark - vid 

skidstugan. 
• Passerkort och kod används till anläggningarna. 
• Utvecklingen av Furuberget med pengar från Arvsfonden pågår. Kyrkan 

har haft evenemang där. 
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• Vaktmästarpersonalen flyttas från IP till Älvvallen inför 
barmarkssäsongen.  

• Fiskebroschyr kommer som vanligt att tas fram. 
• I år kommer även en Vandringsbroschyr att tas fram. 
• Skyltningar för utomhusaktiviteter ses över. 
• I första hand försöker fritidsenheten att vårda anläggningarna som redan 

finns. 
• Det nya som planeras är Kläppastugan och Furuberget 

(Arvfondspengar). 
• Rastplatsen Lassekrog - Kontrakt med Trafikverket för att sköta den, 

men pengarna räcker inte riktigt till för att sköta den. Avtalet är giltigt i 
ytterligare 1,5 år. 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-03-15
(Signerat, SHA-256 7227A2F13421A2B136B4B9ECA5D8607D9BFCF02A5A4D2B39FE5F1079F019E3F4)

Sida 9 av 29



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
10(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr 00036/2022  

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tre stipendiater utses, varav två som delar på ungdomsledarstipendiet 

och en stipendiat som tilldelas ungdomsidrottsstipendiet. 
 
2. Pengar tas från kontot Idrottsstipendium.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. För året 2021 har fem 
nomineringar inkommit till ungdomsstipendiet och nio nomineringar till 
ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har samrått med företrädare för olika idrotter och med lokala 
sportjournalister där samtliga ansökningar har gåtts igenom. 
 
Utifrån detta har fritidschefen lämnat ett förslag till lämpliga kandidater.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 mars 2022 
Bilaga 1: Sammanställning nominerade, 7 mars 2022 
Bilaga 2: Historik Idrottstipendium 2021, 7 mars 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 43 Dnr 00037/2022  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Föne bygdegårdsförening beviljas bidrag på 40 900 kronor. 
 
2. Ansökan från Hennans byggnadsförening U P A avslås. 
 
3. Pengarna tas från investeringskonto till samlingslokaler.          

Sammanfattning av ärendet 

Två föreningar har inkommit med ansökningar om investeringsbidrag till 
samlingslokaler om en totalkostnad på 66 150 kronor.  
 
Hennans byggnadsförening U.P.A har ansökt om kommunalt stöd på 25 250 
kronor.  
 
Hennans byggnadsförening U.P.A har föregående år gjort en omfattande 
renovering/anpassning av lokal, där de rivit väggar och öppnat upp ytan för 
att den ska kunna användas som gymlokal. De ansöker nu om bidrag till 
träningsredskap/utrustning. Fritidsenheten gör bedömningen att 
träningsredskap och utrustning anses vara inventarier och hänvisar 
föreningen att söka inventariebidrag istället. Inventariebidrag kan sökas 
årligen och beviljas för kostnader upp till 15 000 kronor per år, Bidrag kan 
beviljas med 50 procent av kostnaderna. Maximalt bidrag per år och 
förening/föreningssektion är 7 500 kronor.  
 
Föne bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt stöd på 40 900 kronor. 
Föreningen har behov av att byta innerdörrar på samlingslokalen för att 
motverka värmeförluster.  
 
I budget för investeringsbidrag till samlingslokaler finns 100 000 kronor 
avsatta. Samhällsserviceförvaltningens förslag är att Föne bygdegårds-
förening beviljas 40 900 kronor och att ansökan från Hennans 
byggnadsförening U.P.A. avslås.   
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Ansökan från Hennans byggnadsförening U P A, 8 mars 2022 
Ansökan från Föne bygdegårdsförening 8 mars 2022 

Yrkanden 

Annelie Wallberg (S), Christer Sjöström (M), Jonny Mill (LB) och Sigurd 
Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Föne bygdegårdsförening  
Hennans byggnadsförening U P A 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 44 Dnr 00010/2022  

Månadsuppföljning per februari samt helårsprognos för 
2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per februari 2022 samt helårsprognos för 2022 

godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per februari 2022 visar på ett överskott på 693 000 
kronor och helårsprognosen för 2022 visar på noll kronor i avvikelse mot 
budget för 2022.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 
Månadsuppföljning SSN februari 2022, 10 mars 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 00104/2021  

Planbesked för Kåsjö 8:5 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Nämnden ska göra syn på platsen innan beslut fattas.     

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga det aktuella området för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den aktuella ansökan omfattar 13 tomter (varav fyra redan 
är avstyckade) för villabebyggelse i form av fritidshus och en- till 
tvåfamiljshus med en föreslagen fastighetsstorlek på mellan 900-1300 
kvadratmeter. Den sökande önskar planlägga för bebyggelse i 1-13/4 plan 
med en byggnadsarea på mellan 150 - 170 kvadratmeter per fastighet.  
 
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning ska även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Delar av ansökan, markerad i tillhörande karta, bedöms inte vara lämplig för 
ändamålet från allmän synpunkt och föreslås undantas från det positiva 
planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
kommer att behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas under tredje kvartalet 2023 och antas 
under tredje kvartalet 2024.       
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
15(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att samhällsservicenämnden beslutar: 
 
Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked för 
planläggning av del av fastigheten Kåsjö 8:5 med flera i Järvsö. 
 
Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och 
bygglagen.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Bilaga: checklista planbesked 27 februari 2022 
Ansökan med situationsplan 24 september 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): Syn ska göras på platsen innan beslut fattas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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Sida 
16(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 46 Dnr 00141/2021  

Planbesked för Järvsö Kyrkby 7:25 och 6:26 i Järvsö 

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

för planläggning av delar av fastigheterna Järvsö Kyrkby 7:25 och 
Järvsö Kyrkby 6:26. 

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

bygglagen.          

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga delar av rubricerade fastigheter för att 
möjliggöra bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra ca 9 stycken 
friliggande enbostadshus i 1- 1 3/4 plan om 150-170 kvadratmeter 
byggnadsarea, med möjlig komplementbyggnad om cirka 40 kvadratmeter. 
Önskad tomtstorlek är 1000-1500 kvadratmeter. 
 
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning ska även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna intressen. Framtida 
planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa bekostas 
av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser kommer att 
behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas 1 kvartalet 2023 och antas under 2024.
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Sida 
17(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Checklista planbesked 3 mars 2022 
Komplettering av ansökan 21 november 2021 
Ansökan om planbesked 11 oktober 2021 

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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PROTOKOLL 
Sida 
18(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 47 Dnr 00161/2021  

Planbesked för Ljusdal Stene 6:24 i Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 

för planläggning av fastigheten Stene 6:24 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 

plan- och bygglagen. 
 
3. Framtida planläggning ska förutom Stene 6:24 även omfatta Stene 6:26.

     

Sammanfattning av ärendet 

Den sökande önskar planlägga delar av fastigheten för att möjliggöra 
bostadsändamål och skola. Den sökande önskar möjliggöra uppförandet av 
radhus för 15 bostadsenheter i 2 våningar med möjlighet att inreda loft. 
Föreslagen nockhöjd är nio meter. Föreslagen byggnadsarea per 
bostadsenhet är 100 kvadratmeter byggnadsarea och 200 kvadratmeter 
bruttoarea. Befintlig förskolebyggnad föreslås rivas och ersättas men en ny 
skolbyggnad med en bruttoarea på 300 kvadratmeter. Uppskattad total 
bruttoarea uppgår till 3 000 kvadratmeter. 
  
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Inom kommande planprocess ska även enskilda intressen 
beaktas.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
och skola är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna intressen. 
Befintlig skogsdunge bör även planläggas som allmän plats natur. 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
19(28) 

Datum 
2022-03-15 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
prövas under kommer planprocess. 
 
Exempel på utredningar som kan komma att bli aktuella är 
dagvattenutredning, eventuell bullerberäkning, fotomontage/illustration över 
maximal byggrätt och riskbedömning kopplat till föroreningar från tidigare 
eldning på området.  
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas första kvartalet 2023 och antas under 
första kvartalet 2024.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 mars 2021 
Checklista planbesked 3 mars 2022 
Ansökan om planbesked med bilagor 15 november 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): Bifall till förslaget. Framtida planläggning ska förutom 
Stene 6:24 även omfatta Stene 6:26. 
 
Kristoffer Hansson (-) och Pernilla Färlin (M): bifall till Iréne Jonssons 
yrkande.  

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
20(28) 

Datum 
2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 48 Dnr 00038/2022  
BYGG.2021.148 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
XXXXXXXX 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 Simon Clemin, Ljusdal med certifieringsnummer SC0925-11.

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. Vid det tekniska samrådet kommer behov av  färdigställandeskydd  att
behandlas.

7. Avgiften för beslutet är 22 534 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar/Teknisk beskrivning 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
21(28) 

Datum 
2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
22(28) 

Datum 
2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(28) 

Datum 
2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
24(28) 

Datum 
2022-03-15 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 49 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 februari 2022.  

I år har antalet ärenden hittills varit 24 stycken att jämföra med 23 ärenden 
2020 och 15 ärenden 2021. 

Kostnaden har till och med februari uppgått till 943 977 kronor att jämföra 
med 861 880 kronor 2020 och 1 285 635 kronor 2021. 

Beslutsunderlag 

Presentation till och med februari 8 mars 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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2022-03-15 
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§ 50 Dnr 00032/2022  

Upphävande av reglemente för Vägunderhållsbidrag 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Reglemente för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av 

enskilda vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals 
kommun upphävs.   

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån beslut 2019 i kommunfullmäktige om minskade budgetramar för 
Samhällsservicenämnden inför budgetåret 2020 beslutade nämnden att från 
och med budgetåret 2020 inte längre erbjuda kommunalt underhållsbidrag 
till enskilda vägföreningar. Enskilda vägföreningar erhåller statligt bidrag för 
drift och underhåll av föreningens vägnät, och tidigare kommunalt 
”tilläggsbidrag” omfattade endast en mindre del av föreningens kostnader för 
drift och underhåll. 
 
Då detta vägunderhållsbidrag inte förväntas kunna erbjudas i framtiden 
föreslår samhällsservicenämnden att kommunfullmäktige beslutar om att 
upphäva tidigare beslutat kommunalt reglemente från 1983 avseende detta 
bidrag.              

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Reglemente vägunderhållsbidrag, reviderat KF 26 februari 2001 § 41 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 51 Dnr 00013/2022  

Måluppföljning SSN 2021 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 3 SSN 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 2021. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys. 
Uppföljningen är lite svår att överblicka och Lasse Norin har föreslagit en ny 
modell där varje enhet har ett mål med olika underliggande projekt.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 3 SSN 2021, 7 mars 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 52 Dnr 00002/2022  

Remissvar gällande medborgarförslag om utökad 
säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte 

är driftshållare för lekparken i Ljusdals Folkpark och därför föreslås att 
frågan hänvisas till fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem, som är 
ansvarig drifthållare vid Ljusdals Folkpark.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att utöka säsongen för öppethållande av den 
allmänna delen av Ljusdals Folkpark med lekplats och grönområde har 
inkommit till Ljusdals kommun. Driftansvarig för Folkparken med 
tillhörande lekplats är fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem (via avtal 
med Mittia AB), vilket föranleder samhällsservicenämnden att föreslås att 
kommunstyrelsen hänvisar frågan till Ljusdalshem för avgörande, samt svar 
på inkommet medborgarförslag.    

Beslutsunderlag 

Förslag till beslut 10 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2022, § 148, 1 mars 2022 
Medborgarförslag, 1 mars 2022 

Propositionsordning 

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

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 10-23 
SSN  1 
Bygg: § 83-160 
Miljö: § 66-152                  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Delegationslista 8 mars 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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Plats och tid Ljusdalssalen tisdag 15 mars 2022 klockan 08:30-14:30 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande 
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L), § 40-49 
Jens Furuskog (SD), ersättare för Bertil Skoog (L), § 50-53 
Christer Sjöström (M) 
Oscar Löfgren (V), § 40 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Oscar Löfgren (V), § 41-53 
Jonny Mill (LB) 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Pernilla Färlin (M), § 40 
Jens Furuskog (SD), § 40-49 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Ann-Catrin Stolt, miljöchef, § 40 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 40 
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 40 
Peter Nystedt, räddningschef, § 40 
Elin Sundberg, kulturchef, § 41 
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 41 
Esbjörn Johansson, fritidsgårdschef, § 41 
Torleif Bakke, fritidschef, § 41-43 
Kerstin Andersson, controller, § 44 
Fredrik Wallby, planingenjör, § 45-47 
Marita Åsberg, bygglovshandläggare, § 48 
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 49 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Jonny Mill 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2022-03-18 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 40-53 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Jonny Mill   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2022-03-15 


Datum för anslags uppsättande 2022-03-21 


Datum för anslags nedtagande 2022-04-12 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 40 Dnr 00191/2020  


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


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Miljöenheten 
Enheten håller budget och på personalsidan ser det också bra ut. 
 
Allmänt 
• Återgått till att göra "normala" kontroller/tillsyn. 
• Kontrollerat så att alla verksamheter har aktuella klassningsbeslut. 
• Labbtjänsten fungerar dåligt och miljöenheten har börjat kräva vite och 


”rabatt”. 
• Pensionsavgång i juni rekrytering planeras till hösten. 
 
Aktuellt 
• Nästa vecka startar samverkansprojekt med Ljusdal Vatten - 


avloppsreningsverken. 
• Enkät utskickad till jordbruksverksamheter. 
• Kontrollprojekt om allergener startat. 
• Ljusdalsverken: 


Förslag till beslut gällande vite ska skickas ut; SSN: april/maj 
• Påbörjat vidareutveckling av skrotbilsrutinen tillsammans med gata- och 


parkenheten. 
• Saneringen efter UNAX-branden är inte klar. Fortfarande oklarheter i 


ansvarsfrågan. 
• Startat hälsoskyddstillsyn. Stenhamreskolan på gång. 
• Hjälpt Ljusdal Renhållning med avlopps- och avfallsärenden. 
 
Gata- och parkenheten 
Allmänt 
• Gemensamt projekt med kulturenheten och AME inför påsken. 
• Träff med ljussättningsföretag gällande julbelysning. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
5(28) 


Datum 
2022-03-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


• Avslutningsträff gällande vintercyklisten. 
• Nytt avtal gällande markarbeten. 
• Förslag till nya riktlinjer (och avgifter) för bland annat grävtillstånd och 


upplåtelser kommer på nästa nämnd. 
• Ny brygga på kärleksudden i Ljusdal ska byggas. 
• Rensa branddammarna i Los. 
 
Projekt 2022 
• Grovan Kyrksjönäsvägen, ny bro. 
• Zätavägen+Norshagsvägen, renovering + asfalt. 
• Gång- och cykelväg Norrkämsta renovering + asfalt. 
• Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Subway och Hotellgatan. 
• Kyrksjönäsvägen nybyggnad gång- och cykelväg från XL till 


Kyrksjöslingan. 
• Lilla Vintergatan, renovering + asfalt. 
• Postplan ETAGE, ny stensättning och träd. 
• Lilla Vintergatan, förlängning av gång- och cykelväg 
• Godtemplarvägen, ny gång- och cykelväg mot järnvägen. 
• Bokhandlargränd renovering + asfalt. 
 
Planerade projekt 2022 
• Parkering Hogdinsgatan, renovering+asfalt. 
• Ramsjö, gator (krackelering) - ny toppning. 
• Stationsvägen Tallåsen (krackelering), ny toppning. 
• Hornevägen, renovering + asfalt. 
• Västra Gränsgatan, renovering + asfalt. 
• Fortsatt renovering sidoytor Gamla stan. 
• Gång- och cykelväg Ljusdal - Järvsö. 
• Genomfart sidoytor renovering av planteringar vid Coop. 
• Bussgods. 
• Apoteksparken i Los, renovering. 
 
Plan- och byggenheten 
Status detaljplaner. De båda nya planingenjörerna Anna Liw och Linda 
Mårtensson är nu igång med arbetet så nu håller enheten lite högre takt. 
 
Mängden nybyggnadskartering fortsätter att öka så det är ett tecken på att 
nybyggnationen fortsätter att vara stor. 
 
Det har hittills i år kommit in 78 bygglovsansökningar, vilket indikerar att 
det även i år kan bli en stor mängd ärenden. 
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Bygglovshandläggarna har hållit informationsträffar vid två tillfällen och på 
annat sätt också kommunicerat ut att det är viktigt att komma in med 
bygglovsansökan i tid. 
 
Räddningstjänsten 
Det har varit en rätt lugn period, men bland olyckorna kan nämnas: 
• Trafikolycka Verkstadsskolevägen. 
• Brand i garage Skridsvik. 
• Dieselutsläpp Stavsätter. 
• Brand i byggnad Veckebo. 
• Trafikolycka Rv 83 Norrvåga. 
• Brand i vedbod /garage Los. 
 
Förebyggande arbete och insatser 
Startat upp ett gemensamt ettårigt samverkansprojekt för att stärka det 
förebyggande arbetet i Hälsingland 
 
Samverkan ska leda till: 
• Ökad robusthet och hållbarhet över tid 
• Ökad kvalitet 
• Ökad resurs och kostnadseffektivitet 
 
Övrigt 
• Inträdet i RIS (Räddningstjänst i samverkan) börjar närma sig 
• Nytt handlingsprogram. 
• Lämplighetstester för nya brandmän hölls i Järvsö 3 mars. 
• Startat igång igen med extern verksamhet.    


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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§ 41 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kultur 
• Kulturskolan är igång efter att restriktionerna nu har tagits bort. 


• 5 stora uttryck; Bild & form, dans, keramik, musik och teater. 
• Kulturskolan erbjuder 51 olika kurser och grupper varav dans är 


störst. 
• 624 elever är inskrivna och det finns många sökande. 
• 21 personer jobbar på Kulturskolan, varav 12 fast anställda på 7,65 


heltider. 9 jobbar timmar, dessa omfattar 1,75 heltider. 
• En utmaning är att endast 31 procent av Kuturskolans deltagare är 


pojk. Rytmik är den aktivitet som lockar högst andel pojkar. 
• Friskolorna har högst andel elever på Kulturskolan, följt av Los 


skola. 
• Mest kö är det till musikämnena. 
• Mer restider när man utökar närvaron i Los. 


• Välgörenhetskonserter för Ukraina 18 mars i Järvsö och 2 april i 
Ljusdal. 


• Arbetet med ny Kulturplan pågår, även på regionalt plan. 
 
Biblioteken 
• Fler besökare nu när restriktionerna har tagits bort. 
• Fler öppna barnaktiviteter. 
• Generellt fler flickor än pojkar som deltar i aktiviteter. 


Skillnad när man döper aktiviteter, huruvida det lockar pojkar, eller 
pojkars föräldrar. 


• Brev från branschorganisationen om att ta med biblioteken i 
krisplaneringen (flyktingmottagandet). 


• Man jobbar med hur man pratar med barn om krig och kris och vad som 
står på sociala medier om kriget med mera. 


• Ungdomsprojekt med ungdomsbibliotekarie pågår och ska förlängas. 
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• Unga fredagar för ungdomar efter kl 16.00 när biblioteket är stängt. 
• Planerar för sommaraktiviteter för barn och unga. 


Pop up-bibliotek på Norebadet med mera. 
• Projekt med Hudiksvall och Nordanstig; Biblioteksbil - mobilt bibliotek 
• Biblioteksplanen förlängd och nu startas arbetet med den nya planen 


om. 
 
Fritidsgårdar 
• Bra höst när verksamheten startades upp med lite begränsningar i 


verksamheten. Många samtal med oroliga ungdomar i pandemin. Efter 
jul kom omikron som medförde nya begränsningar och nu äntligen har 
det släppt. 


• Inte så många samtal om kriget än, men personalen pratar och planerar 
nu (flyktingmottagandet). 


• Tappat samverkan med andra kommuner under pandemin. 
• Planerar för större insatser: 


På egen risk: Hudiksvall har kört i samarbete med blåljuspersonal för 
motorburen ungdom 


• Besöksenkät genomfördes under hösten som 200 har valt att besvara. De 
flesta är nöjda med verksamheten och känner sig trygga. 


• Besöksstatistik: 
Kläppa fritidsgård är den fritidsgård som är mest besökt, men 
procentuellt sett har Metro i Järvsö och Kåken i Färila samt Gårn i Los 
fler besökare. 
13-åringar är den största gruppen följt av 14-åringar.  
Det är något fler killar än tjejer som kommer till fritidsgårdarna. 


 
Fritidsenheten 
• Nu är det fart i simhallen. Öppettiderna har ändrats för att locka 


sportlovsfirare och få intäkter. Simskolor har flyttats till andra tider. 
• I söndags stängdes isaggregatet av på IP då U19-laget åkte ur serien. 
• "Skidspår i Ljusdal ligger på 18:e plats i Sverige sett till antal besök på 


sidan.  
• Det finns skidspår även på Kyrksjön och golfbanan. 
• Fritidsbanken som lånar ut idrottsutrustning är värdefull.  
• "Kläppastugan" - kommunstyrelsen vill ha djupare information. 
• Utegym kommer att byggas i Hamra när det blir barmark - vid 


skidstugan. 
• Passerkort och kod används till anläggningarna. 
• Utvecklingen av Furuberget med pengar från Arvsfonden pågår. Kyrkan 


har haft evenemang där. 
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• Vaktmästarpersonalen flyttas från IP till Älvvallen inför 
barmarkssäsongen.  


• Fiskebroschyr kommer som vanligt att tas fram. 
• I år kommer även en Vandringsbroschyr att tas fram. 
• Skyltningar för utomhusaktiviteter ses över. 
• I första hand försöker fritidsenheten att vårda anläggningarna som redan 


finns. 
• Det nya som planeras är Kläppastugan och Furuberget 


(Arvfondspengar). 
• Rastplatsen Lassekrog - Kontrakt med Trafikverket för att sköta den, 


men pengarna räcker inte riktigt till för att sköta den. Avtalet är giltigt i 
ytterligare 1,5 år. 


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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§ 42 Dnr 00036/2022  


Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tre stipendiater utses, varav två som delar på ungdomsledarstipendiet 


och en stipendiat som tilldelas ungdomsidrottsstipendiet. 
 
2. Pengar tas från kontot Idrottsstipendium.          


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. För året 2021 har fem 
nomineringar inkommit till ungdomsstipendiet och nio nomineringar till 
ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har samrått med företrädare för olika idrotter och med lokala 
sportjournalister där samtliga ansökningar har gåtts igenom. 
 
Utifrån detta har fritidschefen lämnat ett förslag till lämpliga kandidater.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 mars 2022 
Bilaga 1: Sammanställning nominerade, 7 mars 2022 
Bilaga 2: Historik Idrottstipendium 2021, 7 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 43 Dnr 00037/2022  


Investeringsbidrag samlingslokaler 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Föne bygdegårdsförening beviljas bidrag på 40 900 kronor. 
 
2. Ansökan från Hennans byggnadsförening U P A avslås. 
 
3. Pengarna tas från investeringskonto till samlingslokaler.          


Sammanfattning av ärendet 


Två föreningar har inkommit med ansökningar om investeringsbidrag till 
samlingslokaler om en totalkostnad på 66 150 kronor.  
 
Hennans byggnadsförening U.P.A har ansökt om kommunalt stöd på 25 250 
kronor.  
 
Hennans byggnadsförening U.P.A har föregående år gjort en omfattande 
renovering/anpassning av lokal, där de rivit väggar och öppnat upp ytan för 
att den ska kunna användas som gymlokal. De ansöker nu om bidrag till 
träningsredskap/utrustning. Fritidsenheten gör bedömningen att 
träningsredskap och utrustning anses vara inventarier och hänvisar 
föreningen att söka inventariebidrag istället. Inventariebidrag kan sökas 
årligen och beviljas för kostnader upp till 15 000 kronor per år, Bidrag kan 
beviljas med 50 procent av kostnaderna. Maximalt bidrag per år och 
förening/föreningssektion är 7 500 kronor.  
 
Föne bygdegårdsförening har ansökt om kommunalt stöd på 40 900 kronor. 
Föreningen har behov av att byta innerdörrar på samlingslokalen för att 
motverka värmeförluster.  
 
I budget för investeringsbidrag till samlingslokaler finns 100 000 kronor 
avsatta. Samhällsserviceförvaltningens förslag är att Föne bygdegårds-
förening beviljas 40 900 kronor och att ansökan från Hennans 
byggnadsförening U.P.A. avslås.   
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Ansökan från Hennans byggnadsförening U P A, 8 mars 2022 
Ansökan från Föne bygdegårdsförening 8 mars 2022 


Yrkanden 


Annelie Wallberg (S), Christer Sjöström (M), Jonny Mill (LB) och Sigurd 
Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Föne bygdegårdsförening  
Hennans byggnadsförening U P A 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 44 Dnr 00010/2022  


Månadsuppföljning per februari samt helårsprognos för 
2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per februari 2022 samt helårsprognos för 2022 


godkänns.    


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per februari 2022 visar på ett överskott på 693 000 
kronor och helårsprognosen för 2022 visar på noll kronor i avvikelse mot 
budget för 2022.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 mars 2022 
Månadsuppföljning SSN februari 2022, 10 mars 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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§ 45 Dnr 00104/2021  


Planbesked för Kåsjö 8:5 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Nämnden ska göra syn på platsen innan beslut fattas.     


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga det aktuella området för att möjliggöra 
bostadsändamål. Den aktuella ansökan omfattar 13 tomter (varav fyra redan 
är avstyckade) för villabebyggelse i form av fritidshus och en- till 
tvåfamiljshus med en föreslagen fastighetsstorlek på mellan 900-1300 
kvadratmeter. Den sökande önskar planlägga för bebyggelse i 1-13/4 plan 
med en byggnadsarea på mellan 150 - 170 kvadratmeter per fastighet.  
 
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning ska även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna och enskilda intressen. 
Delar av ansökan, markerad i tillhörande karta, bedöms inte vara lämplig för 
ändamålet från allmän synpunkt och föreslås undantas från det positiva 
planbeskedet.   
 
Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
kommer att behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas under tredje kvartalet 2023 och antas 
under tredje kvartalet 2024.       
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Samhällsserviceförvaltningen föreslår att samhällsservicenämnden beslutar: 
 
Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked för 
planläggning av del av fastigheten Kåsjö 8:5 med flera i Järvsö. 
 
Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ plan- och 
bygglagen.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Bilaga: checklista planbesked 27 februari 2022 
Ansökan med situationsplan 24 september 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): Syn ska göras på platsen innan beslut fattas. 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till sitt eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 46 Dnr 00141/2021  


Planbesked för Järvsö Kyrkby 7:25 och 6:26 i Järvsö 


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


för planläggning av delar av fastigheterna Järvsö Kyrkby 7:25 och 
Järvsö Kyrkby 6:26. 


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


bygglagen.          


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga delar av rubricerade fastigheter för att 
möjliggöra bostadsändamål. Den sökande önskar uppföra ca 9 stycken 
friliggande enbostadshus i 1- 1 3/4 plan om 150-170 kvadratmeter 
byggnadsarea, med möjlig komplementbyggnad om cirka 40 kvadratmeter. 
Önskad tomtstorlek är 1000-1500 kvadratmeter. 
 
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Vidare planläggning ska även väga in enskilda intressen.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna intressen. Framtida 
planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa bekostas 
av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser kommer att 
behöva utredas vidare under framtida planprocess. 
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas 1 kvartalet 2023 och antas under 2024.
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2022 
Checklista planbesked 3 mars 2022 
Komplettering av ansökan 21 november 2021 
Ansökan om planbesked 11 oktober 2021 


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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§ 47 Dnr 00161/2021  


Planbesked för Ljusdal Stene 6:24 i Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Med stöd av 5 kap 2 § Plan- och bygglagen ges ett positivt planbesked 


för planläggning av fastigheten Stene 6:24 i Järvsö. 
 
2. Den sökande betalar en avgift för planbesked enligt 12 kap 8§ 


plan- och bygglagen. 
 
3. Framtida planläggning ska förutom Stene 6:24 även omfatta Stene 6:26.


     


Sammanfattning av ärendet 


Den sökande önskar planlägga delar av fastigheten för att möjliggöra 
bostadsändamål och skola. Den sökande önskar möjliggöra uppförandet av 
radhus för 15 bostadsenheter i 2 våningar med möjlighet att inreda loft. 
Föreslagen nockhöjd är nio meter. Föreslagen byggnadsarea per 
bostadsenhet är 100 kvadratmeter byggnadsarea och 200 kvadratmeter 
bruttoarea. Befintlig förskolebyggnad föreslås rivas och ersättas men en ny 
skolbyggnad med en bruttoarea på 300 kvadratmeter. Uppskattad total 
bruttoarea uppgår till 3 000 kvadratmeter. 
  
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. 
Enligt 2 kap 2§ plan och bygglagen får mark bara tas i anspråk för att 
bebyggas om den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. Inom 
ramen för detta planbesked har därför en bedömning gjorts utifrån allmänna 
intressen enligt plan och bygglagens andra- och miljöbalkens tredje och 
fjärde kapitel. Inom kommande planprocess ska även enskilda intressen 
beaktas.  
 
Samhällsserviceförvaltningen bedömer att planläggning för bostadsändamål 
och skola är lämplig på den aktuella platsen utifrån allmänna intressen. 
Befintlig skogsdunge bör även planläggas som allmän plats natur. 
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Framtida planläggning förutsätter att erforderliga utredningar tas fram. Dessa 
bekostas av exploatör. Exploateringsgrad och utformningsbestämmelser 
prövas under kommer planprocess. 
 
Exempel på utredningar som kan komma att bli aktuella är 
dagvattenutredning, eventuell bullerberäkning, fotomontage/illustration över 
maximal byggrätt och riskbedömning kopplat till föroreningar från tidigare 
eldning på området.  
 
Planläggning bedöms kunna påbörjas första kvartalet 2023 och antas under 
första kvartalet 2024.           


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 mars 2021 
Checklista planbesked 3 mars 2022 
Ansökan om planbesked med bilagor 15 november 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): Bifall till förslaget. Framtida planläggning ska förutom 
Stene 6:24 även omfatta Stene 6:26. 
 
Kristoffer Hansson (-) och Pernilla Färlin (M): bifall till Iréne Jonssons 
yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 48 Dnr 00038/2022  
 BYGG.2021.148 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Rödmyra 4:23 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 Simon Clemin, Ljusdal med certifieringsnummer SC0925-11. 
 
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. Vid det tekniska samrådet kommer behov av  färdigställandeskydd  att 


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 22 534 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Konstruktionshandlingar/Teknisk beskrivning 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser en nybyggnad på Rödmyra 4:23 i Järvsö av ett fritidshus med 
en byggnadsarea om 115 kvadratmeter i en våning. Den kommer vara i 
träfasad med naturfärg samt svartmatt plåttak. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
21(28) 


Datum 
2022-03-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
samt utanför sammanhållen bebyggelse. 
 
Inget speciellt har angivits för området i översiktsplanen. 
 
Kulturmiljö 
Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken (1998:808). 
 
Yttranden 
Åtgärden är sådan att berörda har underättats om ansökan och getts tillfälle 
att yttra sig enligt 9 kap. 25 §, plan- och bygglagen. Ägare av fastigheterna 
Norrvåga 1:6 och Öster-Skästra 9:30 har bedömts vara berörda. 
 
Yttrande från Norrvåga 1:6 har inkommit, men denne har inga synpunkter. 
 
Öster-Skästra 9:30 har i sitt yttrande inkommit med att de säger nej till 
byggnationen samt att deras fastighet inte får trafikeras. 
 
Inkomna synpunkter från sakägare har kommunicerats med fastighetsägaren 
och sökanden. 
 
Motivering till beslut 
Förslaget innebär en nybyggnad av ett fritidshus på en obebyggd fastighet. 
Åtgärden anses lämplig för sitt ändamål och bedöms inte medföra någon 
negativ påverkan på riksintresse för naturvård på platsen. 
 
Ett servitut finns med nr: 21-JÄR-2410 som tillåter en utfart över 
stamfastigheten, vilket innebär att tillfartsväg till fastigheten går att ordna.  
 
Åtgärden bedöms kunna uppfylla kraven som anges i 2 kap. och 8 kap. plan- 
och bygglagen och  kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet för 
avsett ändamål.  
 
Då ett servitut finns som tillåter tillfartsväg och att åtgärd bedöms följa 
kraven i 2 och 8 kap plan- och bygglagen, medges bygglov enligt  9 kap. 31 
§ plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
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Upplysningar 
Åtgärden bedöms kräva tillstånd av eller anmälan eller registrering till 
miljöenheten. 
 
Innan slutbesked ges för åtgärden ska sökanden uppvisa intyg om godkänd 
avloppsanläggning. 
 
Åtgärder får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslutet om 
bygglov enligt 9 kap. 42 a § Plan- och bygglagen.  
 
Byggnadsverket får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet 
förrän samhällsservicenämnden har gett ett slutbesked, om nämnden inte 
beslutar annat enligt 10 kap 4 § plan- och bygglagen. 
 
Samhällsservicenämndens beslut om startbesked upphör att gälla den dag då 
beslutet om bygglov upphör att gälla. 
 
Den totala tiden för överklagandet är 28 dagar räknat från den dag som 
beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.  
 
Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag 
som beslutet vinner laga kraft enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen. 
 
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.Sökande uppmanas kontakta 
handläggaren för att boka detta. 
 
Åtgärden kräver tillstånd av fastighetsägaren. 
 
I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan- och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 6 maj 2021 
Ritningar diarieförda 21 juni 2021 
Situationsplan diarieförd 21 juni 2021 
Fotomontage diariefört 6 maj 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 7 juni 2021 
Granneyttranden diarieförda 13 juli 2021 och 14 juli 2021 
Grannegodkännande diariefört 2 mars 2022 
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Yrkanden 


Pernilla Färlin (M) och Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsservice-
nämndens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan via REK 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Norrvåga 1:6   
Öster-Skästra 9:30 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 49 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 februari 2022.  
 
I år har antalet ärenden hittills varit 24 stycken att jämföra med 23 ärenden 
2020 och 15 ärenden 2021. 
 
Kostnaden har till och med februari uppgått till 943 977 kronor att jämföra 
med 861 880 kronor 2020 och 1 285 635 kronor 2021. 


Beslutsunderlag 


Presentation till och med februari 8 mars 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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§ 50 Dnr 00032/2022  


Upphävande av reglemente för Vägunderhållsbidrag 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
  
1. Reglemente för kommunalt bidrag till underhåll och byggande av 


enskilda vägar för permanent bostadsbebyggelse inom Ljusdals 
kommun upphävs.   


Sammanfattning av ärendet 


Utifrån beslut 2019 i kommunfullmäktige om minskade budgetramar för 
Samhällsservicenämnden inför budgetåret 2020 beslutade nämnden att från 
och med budgetåret 2020 inte längre erbjuda kommunalt underhållsbidrag 
till enskilda vägföreningar. Enskilda vägföreningar erhåller statligt bidrag för 
drift och underhåll av föreningens vägnät, och tidigare kommunalt 
”tilläggsbidrag” omfattade endast en mindre del av föreningens kostnader för 
drift och underhåll. 
 
Då detta vägunderhållsbidrag inte förväntas kunna erbjudas i framtiden 
föreslår samhällsservicenämnden att kommunfullmäktige beslutar om att 
upphäva tidigare beslutat kommunalt reglemente från 1983 avseende detta 
bidrag.              


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Reglemente vägunderhållsbidrag, reviderat KF 26 februari 2001 § 41 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 51 Dnr 00013/2022  


Måluppföljning SSN 2021 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 3 SSN 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 2021. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys. 
Uppföljningen är lite svår att överblicka och Lasse Norin har föreslagit en ny 
modell där varje enhet har ett mål med olika underliggande projekt.  


Beslutsunderlag 


Tertialrapport 3 SSN 2021, 7 mars 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 52 Dnr 00002/2022  


Remissvar gällande medborgarförslag om utökad 
säsong för lekplatsen i Ljusdals folkpark 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden meddelar kommunstyrelsen att nämnden inte 


är driftshållare för lekparken i Ljusdals Folkpark och därför föreslås att 
frågan hänvisas till fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem, som är 
ansvarig drifthållare vid Ljusdals Folkpark.  


Sammanfattning av ärendet 


Ett medborgarförslag om att utöka säsongen för öppethållande av den 
allmänna delen av Ljusdals Folkpark med lekplats och grönområde har 
inkommit till Ljusdals kommun. Driftansvarig för Folkparken med 
tillhörande lekplats är fastighetsavdelningen inom Ljusdalshem (via avtal 
med Mittia AB), vilket föranleder samhällsservicenämnden att föreslås att 
kommunstyrelsen hänvisar frågan till Ljusdalshem för avgörande, samt svar 
på inkommet medborgarförslag.    


Beslutsunderlag 


Förslag till beslut 10 februari 2022 
Kommunfullmäktiges protokoll 22 november 2022, § 148, 1 mars 2022 
Medborgarförslag, 1 mars 2022 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
28(28) 


Datum 
2022-03-15 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 53 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
SSN (BAB) 10-23 
SSN  1 
Bygg: § 83-160 
Miljö: § 66-152                  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 mars 2022 
Delegationslista 8 mars 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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