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§ 104 Dnr 00139/2020  

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

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planförslaget gällande detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 

23:3 "Bostäder vid Skolbacken" skickas ut på samråd.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har tagit fram förslag till samrådshandlingar 
för rubricerad fastighet och önskar skicka ut förslaget på samråd. Syftet med 
samrådet är att inhämta synpunkter för vidare planläggning. 
 
Syftet med planläggning av den aktuella fastigheten är att skapa ett område 
avsett för bostäder av fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga 
backar, vägar och övrig bebyggelse på Öjebergets norra del. 
 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Samrådshandlingar 2 juni 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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§ 105 Dnr 00191/2020  

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

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Cheferna på plan- och byggenheten, gata- och parkenheten, miljöenheten 
och Räddningstjänsten lämnar en statusrapport: 
 
Plan- och byggenheten 
Eftersom Helena Olovsdotter Haglund är sjukskriven är Lasse Norin 
personalansvarig med mera. Per-Anders Stolt är samordnande 
bygglovshandläggare. 
 
Det är ett något mindre inflöde av ärenden än tidigare. Annonskampanjen 
som kördes tidigt på året och handlade om vikten av att lämna in ansökan om 
bygglov i tid verkar ha haft önskad effekt. 
 
Hittills i år ser man en liten nedgång i antalet ansökningar jämfört med 2021. 
Nedgången har inte direkt analyserats, men höjda virkespriser och pandemin 
kan vara möjliga orsaker. 
 
Detaljplanerna på Östernäs som överklagades av Trafikverket har upphävts 
av mark- och miljödomstolen. Nu tar man omtag och för dialog Trafikverket. 
Området där timret ligger kommer att exkluderas. När frågan om 
timmerterminal har lösts kan det området detaljplaneläggas, där är det tänkt 
att det ska byggas parkeringar. 
 
Gata- och parkenheten 
• Ekonomin ser bra ut. 
• Rekrytering av ny medarbetare som börjar 1 augusti är klar. 
• Upphandling snöröjning pågår. 
• Ny upphandling Edeängebron pågår till 23 juni. 
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• Sommarjobbare kommer på måndag: tre personer i tre veckor i två 
omgångar. 

• Trafikverket är lite på tvären när det gäller bidrag. 
• Trafiksituationen i Järvsö måste ses över. 
• Konstanta klagomål på att det körs för fort och önskemål om farthinder. 
• En tävling har arrangerats för att försköna genomfarten i Ljusdal. 
 
Miljöenheten 
• Budget- och personalsituationen ser bra ut. 
• Nytt lagförslag vattentjänster: kommunerna ska kunna ställa krav på 

redovisning av kontroll av enskilda avlopp utförd av ackrediterade bolag. 
• Företagslots från Partille har undersökts och planeras att användas från 

årsskiftet. 
• Länsstyrelsen flaggar för kontroll av avfall och andra brottsvanliga 

områden (regeringsuppdrag) som kommer att få hög prioritet. Kan 
innebära mer "polisiär" verksamhet för inspektörerna. 

• Löneläget för erfaren personal i alla andra kommuner förutom Ovanåker 
är nu betydligt högre än i Ljusdal. Det här behöver vi fixa för att 
säkerställa att vi har personal och kompetens. 

• Förslag från andra kommuner i länet: börja arbeta mer aktivt med 
ungdomar (genom gymnasieskolorna) för att säkerställa att det finns 
inspektörer i framtiden. I dagsläget examineras cirka 30 inspektörer per år 
i landet. Det är en stor brist som förväntas bli värre. Finns även förslag på 
praktikperioder, mellanår, sommarjobb etcetera. 

 
• UNAX klart. 
• Kontroll allergener - språksvårigheter. 
• Ljusdalsverken - försäljning på gång till Björklinge bildemontering. 
• Hennan Camping - kaos i år igen. Föreläggande med vite (löpande). 
 
Räddningstjänsten 
• Gräsbrand Björsjö. 
• Skogsbrand Ede - skogsbrand. 
• Gräsbrand Simanbo. 
• Skogsbrand Los-Hamra - störst i Gävleborg hittills i år. RIS testades. 
• Bygdebrand Hovra. 
• Gräsbrand Ramsjö. 
• Brand i byggnad i Järvsö. 
• Lägenhetsbrand i Färila. 
 
• Budgetmässigt ser det bra ut +400 000 kronor sista maj. 
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• Mycket extern verksamhet - utbildningarna har tagit fart. 
• Tre nya brandmän har anställts i Järvsö. 
• Nya medarbetare på heltid från och med 15 augusti. 
• Ramsjökåren är ett frågetecken.  

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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§ 106 Dnr 00086/2021  

Planuppdrag för detaljplan för fastigheten Hybo 6:1 - 
Hybo skola 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan för 

Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan för Hybo 
stationssamhälle i Ljusdals kommun. 

 
2. Ljusdals kommun (kommunens fastighetsavdelning) svarar för den 

totala plankostnaden för att ändra detaljplanen.     

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och 
centrum, det vill säga markanvändningen BC för del av fastigheterna Hybo 
12:1 och Hybo 6:1, före detta Hybo skola. 
 
I gällande detaljplan från 1979 medges markanvändningen A för området, 
vilket innebär att marken endast får användas för allmänt ändamål som stat 
eller kommun ska ansvara för.  
 
Den befintliga skolbyggnaden på området uppfördes år 1911 och har klassats 
som byggnad med stort kulturhistorisk värde då den är en av få byggnader 
som påminner om Hybos blomstrande bruksepok. Bevarandet är av 
väsentligt allmänt intresse. Byggnaden och området är i planen skyddad 
genom bestämmelsen q - särskild miljöhänsyn. Bestämmelsen innebär att 
befintlig bebyggelse inte får förvanskas. Ändring av byggnad får endast ske 
då ändringen inte bedöms påverka byggnadens skala eller karaktär. 
 
Kommunen har sålt fastigheten Hybo 6:1 och ägaren önskar planlägga för 
bostadsändamål, kontor till familjens företag och klädbutik. I köpe-
kontraktet, § 13, står att kommunens fastighetsavdelning ansvarar för 
kostnader kopplade till planläggning för att ändra markanvändning, men att 
det åligger köparen att driva processen. 
 
Planläggningen strider inte mot den kommunövertäckande översiktsplanen 
för Ljusdals kommun från 2010 och ändringen av detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. 
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Ändringen av detaljplan för ”Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan 
för Hybo stationssamhälle i Ljusdals kommun” bedöms kunna genomföras 
genom standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. Ändringen 
bedöms ske i enlighet med gällande detaljplans syfte. Prövningen ska endast 
omfatta det som ändringen avser, det vill säga ändring av markanvändningen 
inom det geografiskt avgränsade området. 
 
Preliminär tidsplan:  
Planarbetet bedöms kunna pågå under 2022.          

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 127 

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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§ 107 Dnr 00175/2021  

Ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal - 
antagande 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplan efter 
beslut av samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 26. 
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att införa enskilt huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd under april/maj 2022 
och granskning under maj 2022. Inga synpunkter av betydelsen för 
planförslaget har inkommit under samråds- respektive granskningstiden, 
detta framgår även av samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtandet. 
Inga revideringar har därför skett av planförslaget. Inga utredningar har skett 
i och med ändringen av detaljplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Antagandehandlingar 2 juni 2022 
Samrådsredogörelse 5 maj 2022  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
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§ 108 Dnr 00086/2022  
FÖRBESKED.2022.5 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på XXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 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.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två

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

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

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

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

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

• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.
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§ 109 Dnr 00087/2022  
BYGG.2018.269 

Ansökan om bygglov för altantak på XXXXXXXX i 
Järvsö 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 §
plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Lagfaren ägare till fastigheten Älvsätra 1:66, Anna Persson 19620522-
1101, föreläggs att riva altantaket samt insynsskyddet senast två
månader efter att beslutet vunnit laga kraft.

3. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 110 Dnr 00088/2022  
FÖRBESKED.2022.9 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
bostadshus på XXXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 17 593 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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

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

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

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

• Sökanden uppmärksammas 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.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(45) 

Datum 
2022-06-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 111 Dnr 00089/2022  
FÖRBESKED.2022.4 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på XXXXXXXX i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 14 848 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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

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

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

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

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

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

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

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

PROTOKOLL 
Sida 
27(45) 

Datum 
2022-06-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr 00090/2022  
FÖRBESKED.2022.10 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på XXXXXXXX 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.
• 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 bygg 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.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
30(45) 

Datum 
2022-06-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 113 Dnr 00091/2022  
BYGG.2022.111 

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad samt rivning av befintlig 
byggnad på XXXXXXXXX i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende rivning av byggnad, liten
avvikelse medges.

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

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Anders Berg, Ramsjö med certifieringsnummer SC0557-30.

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

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

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

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

8. Avgiften för beslutet är 13 201 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Konstruktionshandlingar 

SSN 2022-06-14
(Signerat, SHA-256 FC5423FFBE218446F633D3E6F5E5A09C9DFB24401D35859C277D87BAC4D40E68)

Sida 30 av 46



Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
35(45) 

Datum 
2022-06-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 114 Dnr 00012/2021 

Kulturplan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Samhällsservicenämnden beslutar att Kulturplan för Ljusdals kommun
2023-2026 godkänns att skickas ut på internremiss.

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med kulturplanen är att tydliggöra kommunens riktningar och 
satsningar, samt visa på prioriterade områden och mål för kulturen.  

Grund för kulturplanen är Agenda 2030, Barnkonventionen samt De 
nationella kulturpolitiska målen och har arbetats fram med löpande dialog 
samt information till styrgrupp. 

Kulturplanen har fyra prioriterade områden: 
• Barn och unga.
• Gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö.
• Det professionella kulturlivet.
• Kulturarv och Kulturmiljöer.

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förslag kulturplan 1 juni 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 10 februari 2021, § 30 

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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
36(45) 

Datum 
2022-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 115 Dnr 00085/2022  

Konstpolicy 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Konstpolicy för Ljusdals kommun antas.    

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns konstpolicy är ett komplement till kulturplanen och ska 
ytterligare tydliggöra hur kommunen arbetar med konst i det offentliga 
rummet. 
 
Policyn syftar till att klargöra kommunens arbete med konst i kommunens 
offentliga miljöer, det vill säga miljöer utomhus och inomhus som är 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Policyn behandlar inköp och gåvor/donationer av konst till Ljusdals 
kommuns konstsamling, hantering och tillgängliggörande av konstsamlingen 
samt konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. Den tar också upp vilka 
lagar, rekommendationer och avtal som finns att förhålla sig till i arbetet 
med konstsamlingen och offentlig konst.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förslag Konstpolicy 1 juni 2022 

Yrkanden 

Irene Jonsson (S): konstplanen skickas till kommunstyrelsen för antagande i 
kommunfullmäktige. 
 
Kristoffer Hansson (-): bifall till Iréne Jonssons yrkande.  

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
37(45) 

Datum 
2022-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 116 Dnr 00082/2022  

Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om förslaget till organisatoriska 
förändringar. 
 
Verksamheten Näringsliv och Exploatering bildas inom 
samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. 
En Näringslivs- och exploateringschef anställs.  
 
Detta innebär att kommunstyrelsen tar över ansvaret för samhällsplanering 
(detaljplaner, inmätning/kartering, etcetera). 
 
Förslaget innebär en kraftsamling och samordning av de viktiga 
samhällsutvecklingsfrågorna i en verksamhet för Näringsliv och 
Exploatering. Där de ur ett strategiskt perspektiv har kommunstyrelsen som 
ansvarig nämnd men ur ett operativt perspektiv ligger inom samhällsservice-
förvaltningen.  
 
Därmed ges kommunstyrelsen möjligheten att ha ett helhetsperspektiv och 
strategiskt planera kommunens utveckling. Genom att verksamheten 
Näringsliv och Exploatering organisatoriskt föreslås tillhöra 
samhällsserviceförvaltningen kan det operativa arbetet, där stora 
beröringspunkter finns med övriga delar av samhällsserviceförvaltningen, 
samordnas och kunskap enkelt spridas inom förvaltningen.  
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling delas upp i olika enheter och 
blir Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling. Här bildas enheten 
Attraktivitet och målstyrning som tydligt ansvarar för att samordna arbetet 
med att nå de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit. Enheten 
Hållbar utveckling kommer ansvara för samordning av kommunens 
strategiska arbete inom social och miljömässig hållbarhet. Här kommer 
enhetschef att rekryteras.  
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Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från 
arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. Härmed 
får vi större delen av den myndighetsutövning som riktar sig mot företag 
under en nämnds ansvar. 
  
Myndighetsutövningen gällande miljö, livsmedel, bygglov, bostads-
anpassning, alkohol, tobak och läkemedel samlas i en enhet/verksamhet 
inom samhällsserviceförvaltningen. Genom att samla detta ansvar i en enhet 
får vi en bättre samordning och tydlighet gentemot företag och 
organisationer. 
 
De fastigheter som idag finns inom fritidsenheten föreslås flyttas till 
fastighetsenheten. Fritidsenheten kommer sedan hyra fastigheterna av 
fastighetsenheten. Ansvaret för och ägandet av dessa fastigheter flyttar 
därmed från samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2022, § 112 att föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
1. Verksamheten Näringsliv och exploatering bildas inom 

samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig 
nämnd. 

 
2. Ansvaret för samhällsplanering flyttas från samhällsservicenämnden till 

kommunstyrelsen. 
 
3. Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från 

arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. 
 
4. Inom samhällsserviceförvaltningen, tillhörande 

samhällsservicenämnden, bildas en enhet/verksamhet för 
myndighetsutövning gällande miljö, livsmedel, bygglov, 
bostadsanpassning, alkohol, tobak och läkemedel. 

 
5. Ansvaret för och ägandet av fastigheter inom fritidsenheten flyttas från 

samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen. 
 
6. Kommunstyrelsen uppdras att föreslå revideringar av ansvariga 

nämnders reglementen. 
 
7. Ovanstående beslut ska gälla från och med 1 januari 2023. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2022, § 112 
 
1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling delas upp i olika enheter 

och blir Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling. 
 
2. Verksamhetsområdena näringsliv, samhällsplanering, etablering, 

infrastruktur, kollektivtrafik, mark, bostäder, vindkraft skall tillhöra 
verksamheten Näringsliv och exploatering. 

 
3. Ett extra ärende ska tas upp på arbetsutskottets sammanträde 8 juni om 

klargörande av kommunchefens roll gällande näringslivsfrågor i den nya 
organisationen.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 112 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 maj 2022 
Presentation Målinriktad organisation 13 maj 2022 

Yrkanden 

Lennart Canskog (S): samhällsservicenämnden bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 117 Dnr 00068/2022  

Måluppföljning SSN 2022 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 1 SSN 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 1 2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys. 
Uppföljningen är lite svår att överblicka och därför har en ny modell tagits 
fram där man definierar uppdrag med underliggande projekt. Se separat 
ärende.  

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 1 SSN 2022 27 maj 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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§ 118 Dnr 00051/2022  

Samhällsservicenämndens uppdrag till respektive 
enhet/verksamhet 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Uppdragsbeskrivningar för respektive verksamhetsområde/enhet fastslås 

avseende verksamhetsåret 2023 i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Inför upprättandet av Verksamhetsplan 2023 för samhällsservicenämnden 
ska nämnden besluta om politiska ”uppdrag” till enheterna inom 
förvaltningen, med utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt 
kommunfullmäktiges övergripande mål. Enheterna ska sedan formulera ett 
antal operativa ”projekt” för verksamhetsåret 2023 utifrån dessa politiskt 
beslutade ”uppdrag”, som sedan ska återrapporteras till 
samhällsservicenämnden löpande under året i form av tertialrapporter. 
Tertialrapporterna redovisas i samhällsservicenämnden samlat för alla 
enheter vid 3 tillfällen per år. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår följande uppdragsformuleringar för 
respektive verksamhet/enhet inom: 
 
Huvuduppdrag för Fritidsenheten 2023: ”Fritidsenhetens uppdrag är att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa för alla åldrar genom att bevara, skapa 
och utveckla lättillgängliga inkluderande mötesplatser i hela kommunen, och 
på så sätt ge möjligheter för alla att kunna påverka sin egen hälsa och sitt 
välbefinnande. Involverade föreningar, skolor, organisationer, invånare och 
besökare inbjuds att delta i dialogen och genomförandet.” 
 
Huvuduppdrag för Kulturenheten 2023: ”Kulturenhetens uppdrag är att 
bedriva en bred kulturverksamhet som verkar för delaktighet, yttrandefrihet 
och utveckling, som motverkar psykisk ohälsa samt främjar och värnar ett 
tillgängligt kulturliv för alla – såväl ideellt som professionellt.” 
 
Huvuduppdrag för Biblioteken 2023: ”Biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteratur, läsning, kultur, 
medie- och informationskunnighet samt människors formella och informella 
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lärande. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla, i alla skeden i livet. 
Biblioteket ska vara en öppen mötesplats och dess verksamhet ska utformas i 
dialog med användarna. Särskilt fokus ska läggas på målgrupperna barn och 
unga, nationella minoriteter, personer med funktionsvariationer samt 
personer med annat modersmål än svenska.” 
 
Huvuduppdrag för skolbiblioteksverksamheten inom Biblioteken 2023: 
”Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs för både elever och 
pedagoger. Alla skolor i Ljusdals kommun ska erbjuda skolbiblioteks-
verksamhet, antingen i det egna skolbiblioteket eller via bokbussen. 
Skolbiblioteket ska stärka elevernas läsförmåga och läslust, och bidra till att 
göra läsare av läskunniga. Skolbiblioteken ska stärka elevernas medie- och 
informationskunnighet (MIK) samt förmåga att vara källkritiska.” 
 
Huvuduppdrag för Fritidsgårdarna 2023: ”Fritidsgårdarnas verksamhet ska 
rikta sig primärt till unga från årskurs 7 upp till 18 år, arbeta främjande och 
erbjuda trygga, roliga och aktiva mötesplatser. Verksamheterna ska bidra till 
utveckling, kunskap om inflytande och jämställdhet samt tillgodose olika 
intressen. Fritidsgårdarna ska verka för social-, kulturell- och demokratisk 
utveckling i lokalsamhället, i samverkan med andra aktörer.” 
 
Huvuduppdrag för Miljöenheten 2023: ”Miljöenhetens uppdrag är att 
säkerställa att Ljusdals kommuns invånare och besökare har en god 
livsmiljö, har tillgång till säkra livsmedel, rent vatten och en välmående 
natur. Genom att arbeta med tillgänglighet och service (utan att tumma på 
säkerhet och kvalitet) vill Miljöenheten även värna företagande i kommunen 
och vara en möjliggörare för utveckling.” 
 
Huvuduppdrag för plan- och byggenheten 2023: ”Enheten för plan och 
bygg ska bedriva myndighetsutövning med hög servicegrad utifrån aktuell 
lagstiftning avseende bygglovshantering, bostadsanpassningsbidrag, 
upprättande av detaljplaner och översiktsplaner, kart- och mät-tjänster samt 
markhandläggning, i syfte att underlätta för en hållbar exploatering i 
Ljusdals kommun.” 
 
Huvuduppdrag för gata- och parkenheten 2023: ”gata- och parkenhetens 
uppdrag är att underhålla och bygga kommunala gator, cykelvägar, parker 
och lekplatser, och att dessa ska vara trygga, säkra och tillgängliga.” 
 
Huvuduppdrag för Räddningstjänsten 2023: ”Räddningstjänstens uppdrag 
(utöver operativa räddningsinsatser) är att skapa en tryggare och säkrare 
miljö för de som bor eller vistas tillfälligt i Ljusdals kommun. Denna 
trygghet skapas genom att stärka den enskildes förmåga att 
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förebygga/förhindra olyckor och bränder genom rådgivning, information och 
utbildning. Räddningstjänsten ska även tillse att brukare av 
omsorgsförvaltningens tjänster inom vård- och omsorgsboenden och 
hemtjänst, samt barn och ungdomar i barnomsorg och skola ska känna 
trygghet och säkerhet i vardagen.”             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 maj 2022 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens skrivelse.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 119 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden som 
avgjorts i domstol.: 
 
• Dom har inkommit gällande restaurang Eftertanken: domen fastställer 

att kommunen har gjort rätt bedömning, men sänker avgiften på grund 
av att de anser att det handlar om en annan sorts byggnad än i 
kommunen beslut. Avgift döms ut med 25 210 kronor. 

 
• Tre beslut om strandskyddsdispenser som kommunen har fattat har 

upphävts av Länsstyrelsen Gävleborg och länsstyrelsen har i ett 
ytterligare fall meddelat att de kommer att överpröva kommunens beslut 
om att lämna strandskyddsdispens. 

 
• En rättidsprövning har överklagats men där fick kommunen rätt. 
 
• Ett beslut om bygglov har återvisats till nämnden då en fastighetsägare 

inte har fått yttra sig, det vill säga på grund av ett formaliafel. 

Propositionsordning 

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

SSN 2022-06-14
(Signerat, SHA-256 FC5423FFBE218446F633D3E6F5E5A09C9DFB24401D35859C277D87BAC4D40E68)

Sida 44 av 46



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
45(45) 

Datum 
2022-06-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 120 Dnr 00023/2022  

Delegationsbeslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 44-53 
Bygg: § 313-409 
Miljö: § 288-378             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2022 
Delegationslista 3 juni 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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Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), Ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande, § 104 och 106-120 
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ANSLAGSBEVIS 
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§ 104 Dnr 00139/2020  


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


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Planförslaget gällande detaljplan för del av fastigheten Järvsö Kyrkby 


23:3 "Bostäder vid Skolbacken" skickas ut på samråd.  


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har tagit fram förslag till samrådshandlingar 
för rubricerad fastighet och önskar skicka ut förslaget på samråd. Syftet med 
samrådet är att inhämta synpunkter för vidare planläggning. 
 
Syftet med planläggning av den aktuella fastigheten är att skapa ett område 
avsett för bostäder av fritidshuskaraktär i nära anslutning till befintliga 
backar, vägar och övrig bebyggelse på Öjebergets norra del. 
 
Planläggningen bedöms förenlig med Fördjupad översiktsplan för Järvsö 
2014-2024 samt med Fördjupad översiktsplan för Öjeberget 2021-2050.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Samrådshandlingar 2 juni 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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§ 105 Dnr 00191/2020  


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


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Cheferna på plan- och byggenheten, gata- och parkenheten, miljöenheten 
och Räddningstjänsten lämnar en statusrapport: 
 
Plan- och byggenheten 
Eftersom Helena Olovsdotter Haglund är sjukskriven är Lasse Norin 
personalansvarig med mera. Per-Anders Stolt är samordnande 
bygglovshandläggare. 
 
Det är ett något mindre inflöde av ärenden än tidigare. Annonskampanjen 
som kördes tidigt på året och handlade om vikten av att lämna in ansökan om 
bygglov i tid verkar ha haft önskad effekt. 
 
Hittills i år ser man en liten nedgång i antalet ansökningar jämfört med 2021. 
Nedgången har inte direkt analyserats, men höjda virkespriser och pandemin 
kan vara möjliga orsaker. 
 
Detaljplanerna på Östernäs som överklagades av Trafikverket har upphävts 
av mark- och miljödomstolen. Nu tar man omtag och för dialog Trafikverket. 
Området där timret ligger kommer att exkluderas. När frågan om 
timmerterminal har lösts kan det området detaljplaneläggas, där är det tänkt 
att det ska byggas parkeringar. 
 
Gata- och parkenheten 
• Ekonomin ser bra ut. 
• Rekrytering av ny medarbetare som börjar 1 augusti är klar. 
• Upphandling snöröjning pågår. 
• Ny upphandling Edeängebron pågår till 23 juni. 
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• Sommarjobbare kommer på måndag: tre personer i tre veckor i två 
omgångar. 


• Trafikverket är lite på tvären när det gäller bidrag. 
• Trafiksituationen i Järvsö måste ses över. 
• Konstanta klagomål på att det körs för fort och önskemål om farthinder. 
• En tävling har arrangerats för att försköna genomfarten i Ljusdal. 
 
Miljöenheten 
• Budget- och personalsituationen ser bra ut. 
• Nytt lagförslag vattentjänster: kommunerna ska kunna ställa krav på 


redovisning av kontroll av enskilda avlopp utförd av ackrediterade bolag. 
• Företagslots från Partille har undersökts och planeras att användas från 


årsskiftet. 
• Länsstyrelsen flaggar för kontroll av avfall och andra brottsvanliga 


områden (regeringsuppdrag) som kommer att få hög prioritet. Kan 
innebära mer "polisiär" verksamhet för inspektörerna. 


• Löneläget för erfaren personal i alla andra kommuner förutom Ovanåker 
är nu betydligt högre än i Ljusdal. Det här behöver vi fixa för att 
säkerställa att vi har personal och kompetens. 


• Förslag från andra kommuner i länet: börja arbeta mer aktivt med 
ungdomar (genom gymnasieskolorna) för att säkerställa att det finns 
inspektörer i framtiden. I dagsläget examineras cirka 30 inspektörer per år 
i landet. Det är en stor brist som förväntas bli värre. Finns även förslag på 
praktikperioder, mellanår, sommarjobb etcetera. 


 
• UNAX klart. 
• Kontroll allergener - språksvårigheter. 
• Ljusdalsverken - försäljning på gång till Björklinge bildemontering. 
• Hennan Camping - kaos i år igen. Föreläggande med vite (löpande). 
 
Räddningstjänsten 
• Gräsbrand Björsjö. 
• Skogsbrand Ede - skogsbrand. 
• Gräsbrand Simanbo. 
• Skogsbrand Los-Hamra - störst i Gävleborg hittills i år. RIS testades. 
• Bygdebrand Hovra. 
• Gräsbrand Ramsjö. 
• Brand i byggnad i Järvsö. 
• Lägenhetsbrand i Färila. 
 
• Budgetmässigt ser det bra ut +400 000 kronor sista maj. 
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• Mycket extern verksamhet - utbildningarna har tagit fart. 
• Tre nya brandmän har anställts i Järvsö. 
• Nya medarbetare på heltid från och med 15 augusti. 
• Ramsjökåren är ett frågetecken.  


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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§ 106 Dnr 00086/2021  


Planuppdrag för detaljplan för fastigheten Hybo 6:1 - 
Hybo skola 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ändra detaljplan för 


Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan för Hybo 
stationssamhälle i Ljusdals kommun. 


 
2. Ljusdals kommun (kommunens fastighetsavdelning) svarar för den 


totala plankostnaden för att ändra detaljplanen.     


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för bostäder och 
centrum, det vill säga markanvändningen BC för del av fastigheterna Hybo 
12:1 och Hybo 6:1, före detta Hybo skola. 
 
I gällande detaljplan från 1979 medges markanvändningen A för området, 
vilket innebär att marken endast får användas för allmänt ändamål som stat 
eller kommun ska ansvara för.  
 
Den befintliga skolbyggnaden på området uppfördes år 1911 och har klassats 
som byggnad med stort kulturhistorisk värde då den är en av få byggnader 
som påminner om Hybos blomstrande bruksepok. Bevarandet är av 
väsentligt allmänt intresse. Byggnaden och området är i planen skyddad 
genom bestämmelsen q - särskild miljöhänsyn. Bestämmelsen innebär att 
befintlig bebyggelse inte får förvanskas. Ändring av byggnad får endast ske 
då ändringen inte bedöms påverka byggnadens skala eller karaktär. 
 
Kommunen har sålt fastigheten Hybo 6:1 och ägaren önskar planlägga för 
bostadsändamål, kontor till familjens företag och klädbutik. I köpe-
kontraktet, § 13, står att kommunens fastighetsavdelning ansvarar för 
kostnader kopplade till planläggning för att ändra markanvändning, men att 
det åligger köparen att driva processen. 
 
Planläggningen strider inte mot den kommunövertäckande översiktsplanen 
för Ljusdals kommun från 2010 och ändringen av detaljplanen bedöms inte 
innebära betydande miljöpåverkan. 
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Ändringen av detaljplan för ”Förslag till ändrad och utvidgad byggnadsplan 
för Hybo stationssamhälle i Ljusdals kommun” bedöms kunna genomföras 
genom standardförfarande och antas av kommunstyrelsen. Ändringen 
bedöms ske i enlighet med gällande detaljplans syfte. Prövningen ska endast 
omfatta det som ändringen avser, det vill säga ändring av markanvändningen 
inom det geografiskt avgränsade området. 
 
Preliminär tidsplan:  
Planarbetet bedöms kunna pågå under 2022.          


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 22 september 2021, § 127 


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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§ 107 Dnr 00175/2021  


Ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal - 
antagande 


Samhällsservicenämndens förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Förslag till ändring av detaljplan för del av Nore 17:2 i Ljusdal antas. 


Sammanfattning av ärendet 


Plan- och byggenheten har upprättat förslag till ändring av detaljplan efter 
beslut av samhällsservicenämnden 15 februari 2022, § 26. 
 
Avsikten med ändringen av detaljplanen är att införa enskilt huvud-
mannaskap för allmän platsmark inom planområdet.  
 
Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd under april/maj 2022 
och granskning under maj 2022. Inga synpunkter av betydelsen för 
planförslaget har inkommit under samråds- respektive granskningstiden, 
detta framgår även av samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtandet. 
Inga revideringar har därför skett av planförslaget. Inga utredningar har skett 
i och med ändringen av detaljplanen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 juni 2022 
Antagandehandlingar 2 juni 2022 
Samrådsredogörelse 5 maj 2022  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
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§ 108 Dnr 00086/2022  
 FÖRBESKED.2022.5 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus på Nor 6:7 i Järvsö  


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


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


 
2. Avgiften för beslutet är 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.  
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två 


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


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


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


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


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


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


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
Nor 6:7 i Järvsö. 
 
Fastigheten är delvis etablerad idag med en äldre verkstadsbyggnad. 
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Fritidshuset är tänkt att uppföras i klassisk stil i en våning, 100 - 120 
kvadratmeter.  
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
Området är av riksintresse för kulturmiljövård 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. 
Fastigheten omfattas av strandskydd. Dispens för åtgärden beviljades 18 
mars 2022, SSN:22/195. 
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde.  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Nor 4:11, Nor 6:9, Nor 17:1 och 
Sanna 1:31.  
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen.  
 
Den tilltänkta åtgärden bedöms inte påverka de utpekade riksintressen som 
finns i området genom sin etablering. Då byggnaden bedöms uppföras i 
klassisk stil bedöms inte det kulturhistoriska värdet i området påverkas på ett 
betydande vis.  
 
Områdets bysturktur bedöms bibehållas genom etableringen. 
 
Frågan om strandskydd är hanterat i separat beslut.  
Befintlig anslutningsväg till fastigheten kommer att nyttjas i samband med 
etableringen. 
Inga synpunkter på åtgärden har inkommit från sakägare. 
Detta leder nämnden fram till att åtgärden ska beviljas. 
 
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 
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från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  
 
Åtgärden kräver tillstånd av eller anmälan till miljöenheten. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 1 mars 2022 
Översiktskarta diarieförd 1 mars 2022 
Situationsplaner diarieförd 1 mars 2022 
Husförslag diarieförd 1 mars 2022 
Foton från plats diarieförda 1 mars 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Nor 4:11  
Nor 6:9 
Nor 17:1  
Sanna 1:31  
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 109 Dnr 00087/2022  
 BYGG.2018.269 


Ansökan om bygglov för altantak på Älvsätra 1:66 i 
Järvsö 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 § 


plan- och bygglagen, PBL (2010:900).  
 
2. Lagfaren ägare till fastigheten Älvsätra 1:66, Anna Persson 19620522-


1101, föreläggs att riva altantaket samt insynsskyddet senast två 
månader efter att beslutet vunnit laga kraft.   


 
3. Avgiften för beslutet är 0 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser en ansökan om bygglov för altantak samt insynsskydd på 
fastigheten Älvsätra 1:66 i Järvsö, Ljusdals kommun.  
 
Fastigheten har besökts av handläggare 3 maj 2022. 
 
Åtgärden har tidigare beviljats med kommunens diarienummer bygg 
2017.325, för att slutgiltigt bli upphävt av Mark- och miljööverdomstolen, 
Mål nr p 716-18.   
 
Därefter inkom en ny ansökan 6 juli 2018 som avslogs av dåvarande 
Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun med diarienummer MN § 85/18. 
Ärendet överklagades av sökanden varvid länsstyrelsen beslutade att 
återförvisa ärendet till Myndighetsnämnden i Ljusdal med diarienummer 
LST 7472-2018. 
 
Ägarna till Älvsätra 1:59 överklagade länsstyrelsens beslut om återförvisning 
till Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun. Mark och miljödomstolen i 
Mål nr p 186-19 fastställer Myndighetsnämnden i Ljusdals kommuns beslut 
om avslag samt rättelseförläggande om rivning av altantaket, i den delen som 
avsåg insynsskyddet avslogs rättelseförläggandet om rivning då det inte 
ansågs varit föremål för prövning.     
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Detta beslut överklagades av sökanden och ärendet gick upp i Mark- och 
miljööverdomstolen som i Mål nr 378-20 beslutade att återförvisa ärendet till 
Myndighetsnämnden i Ljusdals kommun för vidare handläggning. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser. 
För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse). 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Hamre S:3 samt Älvsätra 
1:59. Där Järvsö-Hamre S:3 inte har svarat på ställd underrättelse. 
 
Älvsätra 1:59 inkommit med synpunkter gällande åtgärden som bemöts av 
sökanden. Sökanden har i en efterföljande skrivelse inkommit med en 
skrivelse innehållande en revidering av altantaket. 
 
Detta har vidarebefordrats till den klagade fastigheten Älvsätra 1:59 som i 
sin tur inkommit med en skrivelse om föreslagna åtgärder för att kunna 
mötas i ärendet. Detta har via ett skriftligt bemötande avisats av sökanden. 
 
Alla dessa handlingar med korrespondens finns diarieförda under handlingar 
som ingår i beslut.   
 
Motivering till beslut 
Sökt åtgärd bedöms i sin placering strida mot kravet i 2 kap. 9 § plan- och 
bygglagen (2010:900) om att byggnadsverk inte får placeras och utformas så 
att det medför en sådan påverkan på omgivningen som innebär en betydande 
olägenhet. Något som även Mark och miljödomstolen i Mål P 186-19 
konstaterar. 
 
Takets utformning och placering innebär att snö och regn inte kan 
omhändertagas inom egen fastighet. Underhåll samt tillsyn av byggnads-
verket bedöms inte kunna ske från egen fastighet. Åtgärden skapar genom 
sin placering en avhållande effekt samt en stor omgivningspåverkan för 
berörd rågranne.  
  
På ritningarna i ärendet finns även ett insynsskydd, detta insynsskydd är med 
sin placering också föremål för ovanstående bedömning gällande placering 
av byggnadsverk. 
 
Den klagande fastigheten Älvsätra 1:59 har i kommunicering förslagit att 
den del som sticker ut från fastigheten ska avlägsnas så att åtgärden följer 
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befintlig huvudbyggnads fasadliv något som i en skrivelse har avisats av 
sökanden. 
  
Det i ärendet diarieförda grannintyget gäller enligt intyget en altan. 
Insynsskydd och altantak finns inte med i intyget varför nämnden gör 
bedömning att åtgärden gällande skärmtak samt insynsskydd inte medgivits 
av berörd sakägare. 
 
Nämndens samlade bedömning av ärendet att de reviderade handlingarna 
som inkommit i ärendet är av sådan art att de kan ligga till grund för 
prövning av frågan.  I ärendet har de tidigare handlingarnas brister påpekats 
av Mark- och miljööverdomstolen i Mål nr p 378-20. 
 
Ovanstående resonemang sammantaget leder nämnden fram till att bygglov 
för åtgärden inte kan beviljas enligt ansökan. 
 
Då åtgärden redan är utförd så utfärdas ett rättelseförläggande mot sökande 
som åläggs att riva altantaket samt insynsskyddet på fastigheten Älvsätra 
1:66 senast två månader efter att beslutet vunnit laga kraft. 
 
Upplysningar  
Om föreläggandet inte utförs inom utsatt tid kan nämnden komma att besluta 
om separat vitesföreläggande. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 6 juli 2018 
Kontrollplan diarieförd 25 mars 2022 
Teknisk beskrivning diarieförd 25 mars 2022 
Situationsplan diarieförd 25 mars 2022 
Grannintyg för altan diariefört 25 mars 2022 
Fotografier från platsen diarieförda 3 maj 2022 
Ritningar diarieförda 25 mars 2022 
Yttrande från ägaren till Älvsätra 1:59 diariefört 12 april 2022 
Bemötande av yttrande från sökande diariefört 22 april 2022 
Kommunicering och revidering av skärmtak från sökande diarieförd 12 maj 2022 
Skrivelse och handlingar från ägt Älvsätra 1:59 diarieförd 16 maj 2022 
Sökandens bemötande av ägt. Älvsätra 1:59 skrivelse diariefört 19 maj 2022 
Dom från Mark- och miljööverdomstolen, Mål nr p 378-20 diarieförd 15 
april 2022  
Kommunicering om eventuellt avslag till sökande diarieförd 20 maj 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet.) Rek med 
mottagningsbevis 
 
Lagfarna ägare till Älvsätra 1:59 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Rek med mottagningsbevis 
 
Underrättelse om beslutet per brev med situationsplan. 
Sakägare, "rågranne"  
Järvsö-Hamre S:3 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 110 Dnr 00088/2022  
 FÖRBESKED.2022.9 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
bostadshus på Bondarv 4:31 i Järvsö  


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


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


 
2. Avgiften för beslutet är 17 593 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


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


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


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


• Sökanden uppmärksammas 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 tre bostadshus 
på Bondarv 4:31 i Järvsö. 
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Ansökan avser en avstyckning för tre tomter av fastigheten Bondarv 4:31. 
Varje tomt kommer att få storleken 3 000 kvadratmeter och bebyggas med 
fritidshus alternativt permanent boende i ett till 1,5 plan. Byggnaderna ska 
uppföras så det passar in i den hälsingska byggnadstraditionen. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  
 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken 
(1998:808).  
 
Kulturmiljövärden  
30 meter från den tänkta placeringen av tomterna ligger området för 
kulturmiljövård enligt  3 kap 6 § miljöbalken (1998:808). Detta område 
omfattar Harsen fäbodar med bland annat vallstugor. 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastighetsägare till Bondarv 7:13, 
13:12, Järvsö-Nybo 12:11, 13:27, 13:35, 28:1 och Sidskogen 3:2.   
 
Inga synpunkter har inkommit. 
 
Motivering till beslut  
Området består av skogsmark som gallrats. I närhet till de tänkta tomterna 
ligger Harsens fäbod med Storvallen och Lillvallen, som både består av äldre 
fäbodar och byggnader.  
Den tänkta avstyckningen kommer att bli i riktningen söderut från fäbodarna 
med ett avstånd till fastighetsgräns på minst 30 meter och den tillkommande 
befintliga vägen som går mellan fastighetsgräns och fäbodarna.  
 
Den föreslagna åtgärden bedöms inte påverka friluftslivet i området då 
förutsättningarna för växt- och djurlivet inte anses förändras på ett betydande 
vis i området. 
 
Markens lämplighet för bebyggande anses möjlig och enskilda avlopp går att 
lösas inom fastigheten. Tillfartsvägen för samtliga tomter ordnas gemensamt 
så det blir en utfart mot den befintliga Grönvallsvägen.  
 
En samlad bedömning utifrån närhet till kulturmiljöområdet är att det är 
viktigt att ny bebyggelse gällande utformningen, material och färgsättningen 
av byggnaderna anpassas och följer befintlig bebyggelsen i närområdet.  
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Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (2010:900) (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och 
bygglagen.  
 
Vid ytterligare avstyckningar kan planläggning behöva göras. 
 
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 kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 26 april 2022 
Översiktskarta  
Situationsplan och tomtindelning diarieförd 26 april 2022 
Husförslag diariefört 26 april 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 31 maj 2022 
Yttrande från miljöenheten diariefört 6 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Remissinstanser 
Trafikverket (kopia på beslutet) 
 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Bondarv 7:13 
Bondarv 13:12  
Järvsö-Nybo 12:11 
Järvsö-Nybo 13:27 
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Järvsö-Nybo 28:1 
Järvsö-Nybo 13:35  
Järvsö-Hamre 7:11 
Löräng 1:6 
Sidskogen 3:2 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
23(45) 


Datum 
2022-06-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 111 Dnr 00089/2022  
 FÖRBESKED.2022.4 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på Ulvsta 9:41 i Järvsö  


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


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


 
2. Avgiften för beslutet är 14 848 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


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


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


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


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


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


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


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


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus på Ulvsta 9:41 i Järvsö. 
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Ansökan avser en avstyckning på fastigheten Ulvsta 9:41 för två tomter med 
storleken mellan 1500 till 2000 kvadratmeter. På tomterna kommer ett varsitt 
bostadshus uppföras i ett till två plan med bostadsyta om 120-180 
kvadratmeter med sadeltak och fasadfärg, röd slamfärg, samt tillhörande 
enkel- eller dubbelgarage. 
 
Förutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 
 
Området är av riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken.  
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 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastighetsägare till Ulvsta 26:1, 
9:11, 9:28, 9:30, 9:31, 9:35, 9:45, 9:46, 9:48 och 9:49. 
 
Yttrande från fastigheten Ulvsta 9:30 har inkommit utan invändningar med 
förbehållet att avstyckningen görs enligt ritningen och utökning av 
fastigheten Ulvsta 9:30 med 8-9 meter mot tomt 1.  
 
Inkomna synpunkter från granne har kommunicerats med sökanden. 
 
Remiss har skickats till Ljusdal Energi som har yttrat sig, men yttrandet har 
inte inkommit inom utsatt tid. 
 
Motivering till beslut  
Den tänkta avstyckningen av fastigheten består av skogstomt med blandad 
skog och sly. Genom fastigheterna går ett grävt dike som vid tidpunkten för 
platsbesöket 31 maj 2022 var torrlagt.   
 
Den föreslagna åtgärden anses inte påverka det rörliga friluftslivet eller 
friluftslivet i området då det inte verkar avgränsande eller avhållande för 
allmänheten att kunna röra sig i skog och mark. 
 
In- och utfart går att lösa till fastigheterna genom den befintliga 
tillfartsvägen till området. 
Byggnationen av fastigheterna bedöms inte påverka den redan befintliga 
bebyggelsen i närområdet nämnvärt utan blir en naturlig förtätning av 
området. 
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Riksintresset för naturvård bedöms inte påverkas då förutsättningarna för 
växt- och djurliv inte förändras på ett betydande vis i området. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och 
förhandsbesked kan beviljas enligt  9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL 
(2010:900). 
 
Upplysningar  
I detta förhandsbesked behandlas inte eventuella utökningar av närliggande 
fastighetsgränser. 
 
Vid ytterligare avstyckningar kan planläggning behöva göras. 
 
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 kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 24 februari 2022 
Översiktskarta diarieförd 25 maj 2022 
Situationsplan diarieförd 24 februari 2022 
Karta diarieförd 24 februari 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 31 maj 2022 
Yttrande från fastighet Ulvsta 9:30 diariefört 3 maj 2022 
Yttrande från Ljusdal Energi 
Foton från fastighetsägare diarieförda 19 april 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Remissinstanser 
Ljusdal vatten (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Ulvsta 26:1 
Ulvsta 9:11 
Ulvsta 9:28 
Ulvsta 9:30 
Ulvsta 9:31 
Ulvsta 9:35 
Ulvsta 9:45 
Ulvsta 9:46 
Ulvsta 9:48 
Ulvsta 9:49 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 112 Dnr 00090/2022  
 FÖRBESKED.2022.10 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Valla 7:2 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.  
• 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 bygg 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 


Ansökan avser en avstyckning från fastigheten Valla 7:2 på 4 500 
kvadratmeter. Ett bostadshus i ladhus-stil i 1,5 plan på 140-180 kvadratmeter 
samt carport om 50 kvadratmeter.  
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Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område.  
 
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och naturvård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken (1998:808), samt det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism-och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Fastigheten ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten.  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Valla 7:7, 7:20, 
7:25, 7:26, 7:27 och 10:1. 
Inga synpunkter har inkommit.  
 
Motivering till beslut  
En stor del av den tänkta avstyckningen är en åkerholme som består av 
enstaka träd och buskar samt gräs och sten. Den gränsar direkt mot en 
brukbar jordbruksmark. Den tänkta avstyckningen kommer att ta en del av 
jordbruksmarken i anspråk, men bedöms inte påverka möjligheten till fortsatt 
aktivt brukande av jordbruksmarken. Tillfartsvägen till den befintliga vägen 
Valla går att ordna. 
 
Möjlighet till kommunalt vatten och avlopp finns samt godkännande från 
vägföreningen gällande in- och utfart. 
 
Riksintresset för det rörliga friluftslivet i området samt naturvården bedöms 
inte påverkas på ett sådant stort negativt sätt att lov inte kan beviljas. 
 
Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen och 
förhandsbesked kan medges för den sökta åtgärden.  
 
Upplysningar  
För in- och utfart till vägen Valla krävs godkännande från vägföreningen. 
 
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.  
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Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan till myndighet. 


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 5 maj 2022 
Översiktskarta daterad 11 maj 2022 
Situationsplan diarieförd 5 maj 2022 
Foton från platsbesök diarieförda 31 maj 2022 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
 
Remissinstanser 
Ljusdal vatten (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Valla 7:20 
Valla 7:25 
Valla 7:26 
Valla 7:27 
Valla 10:1 
 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
30(45) 


Datum 
2022-06-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 113 Dnr 00091/2022  
 BYGG.2022.111 


Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad samt rivning av befintlig 
byggnad på Stenhamre 6:3 i Ljusdal 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende rivning av byggnad, liten 


avvikelse medges. 
 
2. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen, PBL 


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


antas Anders Berg, Ramsjö med certifieringsnummer SC0557-30. 
 
4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


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


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


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


detta ärende.  
 
7. Vid det tekniska samrådet kommer behov av färdigställandeskydd att 


behandlas.  
 
8. Avgiften för beslutet är 13 201 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Konstruktionshandlingar 
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Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten 
Stenhamre 6:3 i Ljusdal. 
 
Ansökan avser en tillbyggnad av enbostadshus om 55 kvm som omfattar ett 
inglasat uterum som kommer ha en balkong utan tak på våning ovanför. 
Fönsterdelen på uterummet kommer att förses med spröjs och fasaden ha 
lika färgsättning som den befintliga byggnaden (gul).  En 
uthuslänga/komplementbyggnad/förråd på 50 kvadratmeter kommer att rivas 
och ersättas med en tillbyggnad av carporten med ett förråd om 55 
kvadratmeter.  Ett blindfönster kommer att sättas in på fasadens 
huvudbyggnad.  
 
I detta ärende ingår inte lov om den eventuella framtida insättningen om port 
på den befintliga carporten. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan nr:146, Stenhamreområdet i Ljusdal. 
Bestämmelserna innebär bland annat att fastigheten är för bostadsändamål, 
med högst två våningar och att byggnadsarean upptar 1/5 del av tomten. 
Hela fastigheten omfattas av q där byggnader och byggnadsverk inte får 
rivas eller förvanskas. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kapitlet 
Miljöbalken (1998:808). 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till fastigheterna Stenhamre 6:24, 
6:29, 6:4, 7:4 och 31:1. Inkomna synpunkter har inkommit från 
fastighetsägare Stenhamre 6:29 som inte har någon erinran. 
 
Remiss har skickats till Länsstyrelsen/Länsmuseet i Gävleborg där yttrande 
inkommit.  
I remissvaret går att läsa följande: 
”Stor vikt att de förändringar som utförs inom detta område utförs med stor 
varsamhet för att inte områdets karaktär ska påverkas negativt.” 
 
Bostadshuset och den inglasade uterummet: 
”Bra att fönstren ska utföras med småpröjsade. 
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Verandan är fortfarande förhållandevis stor, men länsmuseet bedömer att om 
den utförs enligt inlämnade förslaget borde den kunna accepteras ur 
kulturmiljöaspekt. 
Detaljutformningen är av stor betydelse, vilket bör vara av god kvalitet och 
trappan utanför verandan bör inte utföras av tryckimpregnerat virke. 
Insättning av blindfönster finns inga invändningar emot.” 
 
Den äldre uthuslängan och den nya komplementbyggnaden: 
”Den äldre uthuslängan har ett kulturhistoriskt värde och viktig att bevaras 
alternativt flyttas. 
Den tänkta tillbyggnaden av carporten förses med spröjsindelade fönster 
vilket är positivt. 
Det är bättre med två garageportar än med en bred port.” 
  
Inkomna synpunkter från grannar, sakägare och remissinstans har 
kommunicerats med fastighetsägaren. 
 
Motivering till beslut 
Fastighetens kulturhistoriska värde är högt och nämnden har tagit 
länsmuseets yttrande i beaktande. När det gäller tillbyggnaden av 
bostadshuset och komplementbyggnaden/förrådet anses den följa 
detaljplanen och föreslagen utformning är anpassad till befintliga fastigheter 
och anses inte som en förvanskning. 
 
När det gäller rivningen av uthuslängan strider den mot detaljplanen 
avseende att byggnadsverk inte får rivas eller förvanskas. Uthuslängan är i 
mycket dåligt skick och anses inte enligt fastighetsägaren vara ekonomiskt 
rimligt att renovera. När det gäller om uthuslängan kan flyttas inom befintlig 
fastighet skulle det innebära att ingen ny komplementbyggnad skulle kunna 
uppföras, då fastighetens andel angående bebyggande då är uppfylld. 
 
Den föreslagna åtgärden anses inte påverka det rörliga friluftslivet i området. 
 
Den sökta åtgärden bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen samt 
tillgänglighet, utformning och lämplighet för avsett ändamål.  
Bygglov kan medges för åtgärderna med stöd av 9 kap. 31 b § plan- och 
bygglagen, PBL (2010:900). 
 
Upplysningar 
Om port sätts in på carporten krävs en ny ansökan för åtgärden. 
 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
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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. 
 
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 och anmälan om kontrollansvarige diarieförd 21 april 2022 
Ritningar-komplementbyggnad diarieförda 21 april 2022 
Ritningar-bostadshus diarieförda 21 april 2022 
Fotografier diarieförda 21 april 2022 och 1 juni 2022 
Översiktskarta diarieförd 2 juni 2022 
Situationsplan diarieförd 21 april 2022  
Teknisk beskrivning/konstruktionshandlingar diarieförda 21 april 2022 
Granneintyg från Stenhamre 6:24 diariefört 29 april 2022 
Granneintyg från Stenhamre 6:4 diariefört 29 april 2022 
Granneintyg från Stenhamre 7:4 diariefört 29 april 2022 
Granneintyg från Stenhamre 6:29 diarieförda 29 april 2022, 6 maj 2022 och 
10 maj 2022 
Yttrande från Länsmuseet Gävleborg diariefört 16 maj 2022 
Kontrollplan diarieförd 2 maj 2022 
Bemötande av yttrande från sökande diariefört 20 maj 2022 
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Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA (beslut och handlingar som ingår i beslutet) Via e-post 
 
Remissinstanser 
Länsmuseet i Gävleborg, Daniel Olsson (beslut och handlingar som ingår i 
beslutet) Via e-post 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Stenhamre 6:24 
Stenhamre 6:29 
Stenhamre 6:4 
Stenhamre 7:4  
Stenhamre 31:1 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 114 Dnr 00012/2021  


Kulturplan 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden beslutar att Kulturplan för Ljusdals kommun 


2023-2026 godkänns att skickas ut på internremiss.  


Sammanfattning av ärendet 


Syftet med kulturplanen är att tydliggöra kommunens riktningar och 
satsningar, samt visa på prioriterade områden och mål för kulturen.  
 
Grund för kulturplanen är Agenda 2030, Barnkonventionen samt De 
nationella kulturpolitiska målen och har arbetats fram med löpande dialog 
samt information till styrgrupp. 
 
Kulturplanen har fyra prioriterade områden: 
• Barn och unga. 
• Gestaltad livsmiljö och konst i offentlig miljö. 
• Det professionella kulturlivet. 
• Kulturarv och Kulturmiljöer. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förslag kulturplan 1 juni 2022 
Samhällsservicenämndens protokoll 10 februari 2021, § 30 


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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§ 115 Dnr 00085/2022  


Konstpolicy 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Konstpolicy för Ljusdals kommun antas.    


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns konstpolicy är ett komplement till kulturplanen och ska 
ytterligare tydliggöra hur kommunen arbetar med konst i det offentliga 
rummet. 
 
Policyn syftar till att klargöra kommunens arbete med konst i kommunens 
offentliga miljöer, det vill säga miljöer utomhus och inomhus som är 
tillgängliga för allmänheten. 
 
Policyn behandlar inköp och gåvor/donationer av konst till Ljusdals 
kommuns konstsamling, hantering och tillgängliggörande av konstsamlingen 
samt konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln. Den tar också upp vilka 
lagar, rekommendationer och avtal som finns att förhålla sig till i arbetet 
med konstsamlingen och offentlig konst.    


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 1 juni 2022 
Förslag Konstpolicy 1 juni 2022 


Yrkanden 


Irene Jonsson (S): konstplanen skickas till kommunstyrelsen för antagande i 
kommunfullmäktige. 
 
Kristoffer Hansson (-): bifall till Iréne Jonssons yrkande.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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§ 116 Dnr 00082/2022  


Organisatoriska förändringar i Ljusdals kommun 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämnden bifaller kommunstyrelsens förslag.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om förslaget till organisatoriska 
förändringar. 
 
Verksamheten Näringsliv och Exploatering bildas inom 
samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig nämnd. 
En Näringslivs- och exploateringschef anställs.  
 
Detta innebär att kommunstyrelsen tar över ansvaret för samhällsplanering 
(detaljplaner, inmätning/kartering, etcetera). 
 
Förslaget innebär en kraftsamling och samordning av de viktiga 
samhällsutvecklingsfrågorna i en verksamhet för Näringsliv och 
Exploatering. Där de ur ett strategiskt perspektiv har kommunstyrelsen som 
ansvarig nämnd men ur ett operativt perspektiv ligger inom samhällsservice-
förvaltningen.  
 
Därmed ges kommunstyrelsen möjligheten att ha ett helhetsperspektiv och 
strategiskt planera kommunens utveckling. Genom att verksamheten 
Näringsliv och Exploatering organisatoriskt föreslås tillhöra 
samhällsserviceförvaltningen kan det operativa arbetet, där stora 
beröringspunkter finns med övriga delar av samhällsserviceförvaltningen, 
samordnas och kunskap enkelt spridas inom förvaltningen.  
 
Enheten för strategisk och hållbar utveckling delas upp i olika enheter och 
blir Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling. Här bildas enheten 
Attraktivitet och målstyrning som tydligt ansvarar för att samordna arbetet 
med att nå de övergripande mål som kommunfullmäktige antagit. Enheten 
Hållbar utveckling kommer ansvara för samordning av kommunens 
strategiska arbete inom social och miljömässig hållbarhet. Här kommer 
enhetschef att rekryteras.  
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Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från 
arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. Härmed 
får vi större delen av den myndighetsutövning som riktar sig mot företag 
under en nämnds ansvar. 
  
Myndighetsutövningen gällande miljö, livsmedel, bygglov, bostads-
anpassning, alkohol, tobak och läkemedel samlas i en enhet/verksamhet 
inom samhällsserviceförvaltningen. Genom att samla detta ansvar i en enhet 
får vi en bättre samordning och tydlighet gentemot företag och 
organisationer. 
 
De fastigheter som idag finns inom fritidsenheten föreslås flyttas till 
fastighetsenheten. Fritidsenheten kommer sedan hyra fastigheterna av 
fastighetsenheten. Ansvaret för och ägandet av dessa fastigheter flyttar 
därmed från samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen.   
 
Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2022, § 112 att föreslå 
kommunfullmäktige: 
 
1. Verksamheten Näringsliv och exploatering bildas inom 


samhällsserviceförvaltningen med kommunstyrelsen som ansvarig 
nämnd. 


 
2. Ansvaret för samhällsplanering flyttas från samhällsservicenämnden till 


kommunstyrelsen. 
 
3. Myndighetsansvaret gällande alkohol, tobak och läkemedel flyttas från 


arbetsmarknads- och socialnämnden till samhällsservicenämnden. 
 
4. Inom samhällsserviceförvaltningen, tillhörande 


samhällsservicenämnden, bildas en enhet/verksamhet för 
myndighetsutövning gällande miljö, livsmedel, bygglov, 
bostadsanpassning, alkohol, tobak och läkemedel. 


 
5. Ansvaret för och ägandet av fastigheter inom fritidsenheten flyttas från 


samhällsservicenämnden till kommunstyrelsen. 
 
6. Kommunstyrelsen uppdras att föreslå revideringar av ansvariga 


nämnders reglementen. 
 
7. Ovanstående beslut ska gälla från och med 1 januari 2023. 
 
  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
39(45) 


Datum 
2022-06-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Kommunstyrelsen beslutade 2 juni 2022, § 112 
 
1. Enheten för strategisk och hållbar utveckling delas upp i olika enheter 


och blir Verksamheten för strategisk och hållbar utveckling. 
 
2. Verksamhetsområdena näringsliv, samhällsplanering, etablering, 


infrastruktur, kollektivtrafik, mark, bostäder, vindkraft skall tillhöra 
verksamheten Näringsliv och exploatering. 


 
3. Ett extra ärende ska tas upp på arbetsutskottets sammanträde 8 juni om 


klargörande av kommunchefens roll gällande näringslivsfrågor i den nya 
organisationen.           


Beslutsunderlag 


Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2022, § 112 
Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 24 maj 2022 
Presentation Målinriktad organisation 13 maj 2022 


Yrkanden 


Lennart Canskog (S): samhällsservicenämnden bifaller kommunstyrelsens 
förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 117 Dnr 00068/2022  


Måluppföljning SSN 2022 utifrån Agenda 2030-målen - 
Tertialrapport 1 SSN 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin redogör för verksamhetsuppföljning - 
tertialrapport 1 2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys. 
Uppföljningen är lite svår att överblicka och därför har en ny modell tagits 
fram där man definierar uppdrag med underliggande projekt. Se separat 
ärende.  


Beslutsunderlag 


Tertialrapport 1 SSN 2022 27 maj 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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§ 118 Dnr 00051/2022  


Samhällsservicenämndens uppdrag till respektive 
enhet/verksamhet 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Uppdragsbeskrivningar för respektive verksamhetsområde/enhet fastslås 


avseende verksamhetsåret 2023 i enlighet med förvaltningens förslag.  


Sammanfattning av ärendet 


Inför upprättandet av Verksamhetsplan 2023 för samhällsservicenämnden 
ska nämnden besluta om politiska ”uppdrag” till enheterna inom 
förvaltningen, med utgångspunkt i Agenda 2030-målen samt 
kommunfullmäktiges övergripande mål. Enheterna ska sedan formulera ett 
antal operativa ”projekt” för verksamhetsåret 2023 utifrån dessa politiskt 
beslutade ”uppdrag”, som sedan ska återrapporteras till 
samhällsservicenämnden löpande under året i form av tertialrapporter. 
Tertialrapporterna redovisas i samhällsservicenämnden samlat för alla 
enheter vid 3 tillfällen per år. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår följande uppdragsformuleringar för 
respektive verksamhet/enhet inom: 
 
Huvuduppdrag för Fritidsenheten 2023: ”Fritidsenhetens uppdrag är att 
förebygga fysisk och psykisk ohälsa för alla åldrar genom att bevara, skapa 
och utveckla lättillgängliga inkluderande mötesplatser i hela kommunen, och 
på så sätt ge möjligheter för alla att kunna påverka sin egen hälsa och sitt 
välbefinnande. Involverade föreningar, skolor, organisationer, invånare och 
besökare inbjuds att delta i dialogen och genomförandet.” 
 
Huvuduppdrag för Kulturenheten 2023: ”Kulturenhetens uppdrag är att 
bedriva en bred kulturverksamhet som verkar för delaktighet, yttrandefrihet 
och utveckling, som motverkar psykisk ohälsa samt främjar och värnar ett 
tillgängligt kulturliv för alla – såväl ideellt som professionellt.” 
 
Huvuduppdrag för Biblioteken 2023: ”Biblioteken ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling 
och fri åsiktsbildning. Biblioteket ska främja litteratur, läsning, kultur, 
medie- och informationskunnighet samt människors formella och informella 
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lärande. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla, i alla skeden i livet. 
Biblioteket ska vara en öppen mötesplats och dess verksamhet ska utformas i 
dialog med användarna. Särskilt fokus ska läggas på målgrupperna barn och 
unga, nationella minoriteter, personer med funktionsvariationer samt 
personer med annat modersmål än svenska.” 
 
Huvuduppdrag för skolbiblioteksverksamheten inom Biblioteken 2023: 
”Skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs för både elever och 
pedagoger. Alla skolor i Ljusdals kommun ska erbjuda skolbiblioteks-
verksamhet, antingen i det egna skolbiblioteket eller via bokbussen. 
Skolbiblioteket ska stärka elevernas läsförmåga och läslust, och bidra till att 
göra läsare av läskunniga. Skolbiblioteken ska stärka elevernas medie- och 
informationskunnighet (MIK) samt förmåga att vara källkritiska.” 
 
Huvuduppdrag för Fritidsgårdarna 2023: ”Fritidsgårdarnas verksamhet ska 
rikta sig primärt till unga från årskurs 7 upp till 18 år, arbeta främjande och 
erbjuda trygga, roliga och aktiva mötesplatser. Verksamheterna ska bidra till 
utveckling, kunskap om inflytande och jämställdhet samt tillgodose olika 
intressen. Fritidsgårdarna ska verka för social-, kulturell- och demokratisk 
utveckling i lokalsamhället, i samverkan med andra aktörer.” 
 
Huvuduppdrag för Miljöenheten 2023: ”Miljöenhetens uppdrag är att 
säkerställa att Ljusdals kommuns invånare och besökare har en god 
livsmiljö, har tillgång till säkra livsmedel, rent vatten och en välmående 
natur. Genom att arbeta med tillgänglighet och service (utan att tumma på 
säkerhet och kvalitet) vill Miljöenheten även värna företagande i kommunen 
och vara en möjliggörare för utveckling.” 
 
Huvuduppdrag för plan- och byggenheten 2023: ”Enheten för plan och 
bygg ska bedriva myndighetsutövning med hög servicegrad utifrån aktuell 
lagstiftning avseende bygglovshantering, bostadsanpassningsbidrag, 
upprättande av detaljplaner och översiktsplaner, kart- och mät-tjänster samt 
markhandläggning, i syfte att underlätta för en hållbar exploatering i 
Ljusdals kommun.” 
 
Huvuduppdrag för gata- och parkenheten 2023: ”gata- och parkenhetens 
uppdrag är att underhålla och bygga kommunala gator, cykelvägar, parker 
och lekplatser, och att dessa ska vara trygga, säkra och tillgängliga.” 
 
Huvuduppdrag för Räddningstjänsten 2023: ”Räddningstjänstens uppdrag 
(utöver operativa räddningsinsatser) är att skapa en tryggare och säkrare 
miljö för de som bor eller vistas tillfälligt i Ljusdals kommun. Denna 
trygghet skapas genom att stärka den enskildes förmåga att 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
43(45) 


Datum 
2022-06-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


förebygga/förhindra olyckor och bränder genom rådgivning, information och 
utbildning. Räddningstjänsten ska även tillse att brukare av 
omsorgsförvaltningens tjänster inom vård- och omsorgsboenden och 
hemtjänst, samt barn och ungdomar i barnomsorg och skola ska känna 
trygghet och säkerhet i vardagen.”             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 31 maj 2022 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens skrivelse.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 119 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden som 
avgjorts i domstol.: 
 
• Dom har inkommit gällande restaurang Eftertanken: domen fastställer 


att kommunen har gjort rätt bedömning, men sänker avgiften på grund 
av att de anser att det handlar om en annan sorts byggnad än i 
kommunen beslut. Avgift döms ut med 25 210 kronor. 


 
• Tre beslut om strandskyddsdispenser som kommunen har fattat har 


upphävts av Länsstyrelsen Gävleborg och länsstyrelsen har i ett 
ytterligare fall meddelat att de kommer att överpröva kommunens beslut 
om att lämna strandskyddsdispens. 


 
• En rättidsprövning har överklagats men där fick kommunen rätt. 
 
• Ett beslut om bygglov har återvisats till nämnden då en fastighetsägare 


inte har fått yttra sig, det vill säga på grund av ett formaliafel. 


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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§ 120 Dnr 00023/2022  


Delegationsbeslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 44-53 
Bygg: § 313-409 
Miljö: § 288-378             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 juni 2022 
Delegationslista 3 juni 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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