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§ 148 Dnr 00008/2021  

Månadsuppföljning september 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per september 2021 visar på ett överskott på 
5 438 000 kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 september 2021 
Månadsuppföljning september 8 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 149 Dnr 00009/2021  

Månadsuppföljning oktober 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per oktober 2021 godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per oktober 2021 visar på ett överskott på 5 409 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 september 2021 
Månadsuppföljning oktober 12 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 150 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kultur 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om läget på kulturenheten.  
• Under pandemin har inga arrangemang kunnat genomföras, men nu är 

all verksamhet igång, inklusive danserna, och receptionen/ 
informationsdisken är öppen. 

• Kärnverksamhet gick att genomföra under pandemin, bland annat med 
kommuikation via iPads. 

• Kulturenheten samarbetar med skolor och öppna förskolan. 
• A-huset och musikhuset fräschas upp. 
• Adventskonserter och avslutningar kommer att genomföras. 
• Konsten - utställning i Kommunhusets foajé av kvinnojouren Viljan 

(ingår i En vecka fri från våld, vecka 47). 
• Ny skylt till Sture Colliins spiralformer kommer att sättas upp. 
• Fokus på Slottescenen - vilka former har vi när vi hyr ut. 
 
Fritidsgårdar 
Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna informerar: 
• Fritidsgårdarna ha öppen verksamhet på kvällstid med möten, aktiviteter 

och fika. 
• Pandemin har genererat ett överskott på grund av att verksamheten var 

begränsad under en lång period. 
• Fokusområden:  

- Inflytande och delaktivitet – gårdsråd,  
Inflytandeforum 
Förslagslådan är tillbaka 
Besöksenkäten har återupptagits 

- Kommunikation och information 
Svårt att hitta former för kommunikation 
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- Aktiviteter 
Stimulans i motoriken 
Fysiska aktiviteter 

• God stämning bland de unga, inget krångel 
• Esbjörn Johansson ingår i nätverk om motorburen problematik 
• Samarbete med kulturenheten. 
• Digital fritidsgård - personen som kunde det har slutat så nu läggs ingen 

energi på det. 
 
Bibliotek 
Bibliotekschef Lisa Ångman informerar om verksamheten på biblioteken: 
• Mångfalden syns i biblioteksrummet. 
• Allt är öppet igen efter pandemin.  
• Personalen är trött och det har varit många korta sjukskrivningar under 

hösten. Stor del av personalen är 60 år och äldre. 
• Stort sug hos både personal och besökare efter aktiviteter på biblioteken. 
• Ett uppdrag finns om att ta fram en biblioteksplan. Utkast finns klart. 
• Kompetensutveckling behövs för hur personalen kan nå ut till och 

kommunicera med de olika målgrupperna. 
• Nya hyllor på gång till huvudbiblioteket. 
• Prioriteringar:

1. Inkludering – Allas bibliotek 
2. Biblioteksrummet 
3. Tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela kommunen 
4. Barnkonventionen, barnrätt och en stärkt satsning på barn och unga  
5. Likvärdig skolbiblioteksverksamhet 

• En vecka fri från våld v 47. 
 
Fritidsenheten 
Fritidschef Torleif Bakke informerar om läget på fritidsenheten: 
• Bandyturneringen EXTE-cupen genomfördes i mitten av oktober. 
• 1030 000 kronor har betalts ut till föreningar i pandemistöd.  
• Torleif Bakke har initierat ett fritidschefsnätverk i Hälsingland. 
• Ljusdals Curlingklubb höll på att gå under i pandemin, men har klarat 

upp det och nu håller man på att lägga is. 
• Ljusdals skytteförening fick pengar från Arvsfonden och har installerat 

modern teknik. Även skytteförening i Åsberget, Järvsö har installerat ny 
teknik med pengar från Arvsfonden.  

• Ljusdal Archery Club har gjort en ideell satsning på sin anläggning och 
de tilldelades kommunens tillgänglighetspris i år. Fritidsenheten har 
bidragit med virke. 
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• Ett nytt bokningssystem på webben underlättar bokningar av 
idrottslokaler. 

• På Kläppaåsen har mountainbikebanor byggts med hjälp av fritids-
enheten. En ny förening, Västhälsinge Stigcyklister, har bildats. 

• Aktivitets- och gympaslingor har anlagts på flera orter. 
• Nya utegym har satts upp i Los, Tallåsen, Kårböle samt i Järvsö och 

belysning har anordnats vid några av utegymmen. 
• En folder Vandringsleder i Ljusdals kommun ska tas fram. 
• Röjning av elljusspåren sker kontinuerligt och skyltningen ses över. 
• Till Furuberget har en pistmaskin köpts in med hjälp av pengar från 

Arvsfonden.       

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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§ 151 Dnr 00147/2021 
ADM.2021.20 

Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas.

2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 
riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 
beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  

Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 
livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 
arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 
efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 
trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 
förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 
2023.  

I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 
införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 
taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 
brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 
som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 
blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 
och resurser.  
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Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 
följande: 
  
Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 
VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 
Söderhamn 2023 
Gävle 2024 
Ovanåker Ej beslutat 
Bollnäs Ej beslutat 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 
Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 152 Dnr 00148/2021 
ADM.2021.21 

Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område
antas.

Sammanfattning av ärendet 

30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 
erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 
område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 
dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 
som föreslogs för avgiftsklasserna.  

24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 
bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-
förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 
behövde uppdateras.  

SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 
med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 
Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 
med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 
denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 
uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 
antas i kommunfullmäktige.  

Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 
med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 
att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 
samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  
kommuntillhörighet.  

Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 
verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 
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skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 
in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 
intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 
nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 
koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 
administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 
nedskrivning kommer att behöva fattas.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 
Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 153 Dnr 00150/2021  
BYGG.2021.187 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Öje 8:67 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12.

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

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

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

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

7. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Konstruktionshandlingar 
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§ 154 Dnr 00151/2021  
FÖRBESKED.2021.29 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Nordsjö 2:14 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

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

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

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

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

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

• Sökanden uppmärksammas 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.

• Väganslutning, husplacering och bullerkrav enligt Trafikverkets
yttrande från 20 september 2021 ska tillgodoses i kommande
bygglovsansökan.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
20(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 155 Dnr 00152/2021  
BYGG.2021.205 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Järvsö-Boda 11:29 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12.

3. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

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

Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Konstruktionshandlingar 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 156 Dnr 00153/2021  
BYGG.2021.229 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av jakt-/ 
arbetarbostad på Föne 6:17 i Kårböle  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

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

3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen krävs inte i detta ärende.

4. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att
kontrollplanen fastställs.

5. Utstakning krävs inte i detta ärende.

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

7. Avgiften för beslutet är 8 601 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
26(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 157 Dnr 00154/2021  
FÖRBESKED.2021.18 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Stene 2:5 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen,
PBL (2010:900) kan inte medges, då föreslagen åtgärd inte kan tillåtas
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

2. Avgiften för beslutet är 8 576  kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
30(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 158 Dnr 00137/2021 
BAB.2021.60 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 487 500 kronor.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande badrum på entréplanet, breddning av dörrar, tröskelborttagning och 
en ramp till entrén. 

En offert från Hemströms Bygg på 487 500 kronor har inkommit. 

Bedömning av ärendet 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222. 
5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 
Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. 

Regeringens proposition 2017/18:80. 
5 § Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 
tillgodose det inom den befintliga huskroppen. 
Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte det 
vill säga att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så 
långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt 
kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov. 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
31(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Beslutsexpediering 
Sökanden protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
32(40) 

Datum 
2021-11-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 159 Dnr 00149/2021 
BAB.2021.79 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 

1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen för 
ombyggnad av kök. 

En kostnadsberäkning för köket är gjort på 25 000-30 000 kronor. 

Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 
funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna, samt bedöma om åtgärderna 
överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 
och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 
funktionsnedsättningen. 

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag 2 § 
Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av 
arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med´hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av en åtgärd är 
uppenbar.  

Samhällsservicenämnden gör bedömningen att det i dagsläget inte finns 
behov av de sökta åtgärderna i köket utifrån intyget från arbetsterapeuten 
och att en anpassning inte görs i förebyggande syfte. De övriga åtgärderna i 
ansökan som utjämning av golv, dörrbreddning och ramp vid entrén har 
beviljats och är åtgärdade. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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PROTOKOLL 
Sida 
33(40) 

Datum 
2021-11-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
34(40) 

Datum 
2021-11-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 160 Dnr 00051/2020  

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med oktober 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 101 stycken att jämföra med 97 ärenden januari-oktober 2019 och 133 
ärenden januari-oktober 2020. 

Beslutsunderlag 

Presentation gällande status bostadsanpassning 17 november 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
35(40) 

Datum 
2021-11-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 161 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett:            
 
• Samhällsservicenämnden beslutade 13 januari 2021, § 8 i ärende 

gällande anmälan om olovligt byggande på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö 
-Restaurang Eftertanke: De olovligt uppförda byggnaderna skulle rivas 
samt att en byggsanktionsavgift om 190 145 kronor skulle tas ut. 
 
Länsstyrelsen har nu upphävt beslutet om att byggnaderna måste rivas 
och satt ner byggsanktionsavgiften till 170 000 kronor på grund av 
osäkerhet i mätningen. 

 
• Beslutet gällande byggande av Växthus och tillbyggnad i Skästra har 

överklagats och länsstyrelsen har avslagit överklagandet. 
 
• Strandskyddsdispens för båthus och brygga i Ångsäter beviljades av 

nämnden. 
 

Länsstyrelsen har återvisat ärendet för förnyad handläggning. 
 
• Sökandet hade också överklagat ärendet ovan och i och med att ärendet 

har återvisats har också överklagandet avskrivits. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
36(40) 

Datum 
2021-11-17 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 162 Dnr 00195/2019  

Dataskyddsombud för samhällsservicenämnden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 

november 2021 vara dataskyddsombud för samhällsservicenämnden.     
 
2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.      

Sammanfattning av ärendet 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 
dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-
giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 
och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 
oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 
granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 
följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-
ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-
seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-
ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 
honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 
dataskyddsombudet har sagts upp.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 oktober 2021 

Propositionsordning 

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

 

Beslutsexpediering 
Pontus Svensson 
Akt 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 163 Dnr 00145/2021  

Sammanträdesdagar samhällsservicenämnden 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2022 för samhällsservicenämnden godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Förslag på sammanträdesdagar 2022 för samhällsservicenämnden finns: 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
SSN 18 15 15 12 10 14 16 20 18 22 13 
 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2021 

Propositionsordning 

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

 

§ 164 Dnr 00028/2021  

Fördelning av bidrag till fritidsfisket 2021 - för 
kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Fritidsenheten delar varje år ut bidrag till kommunens fiskevårdsföreningar. 
Normalt finns 140 000 kronor att fördela och fritidsenheten redovisar 
härmed fördelningen av bidraget för verksamhetsåret 2021.        

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Fördelning fiskebidrag 2021 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 165 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 77-104 
SSN 1-6 
Bygg: § 774-882 
Miljö: § 639-724           

Beslutsunderlag 

Samhällserviceförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Delegationslista 10 november 2021  

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, onsdag 17 november 2021 klockan 08:30-12:15 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), ordförande 
Kristoffer Hansson (-), 1:e vice ordförande 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande, § 148-150 och § 157-165 
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L) 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M) 
Lennart Canskog (S), § 151-156 
Oscar Löfgren (V) 
Jonny Mill (LB) 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Lennart Canskog (S), § 148-150 
Jens Furuskog (SD) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Kerstin Andersson, controller, § 148-149 
Elin Sundberg, kulturchef, § 150 
Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna, § 150 
Lisa Ångman, bibliotekschef, § 150 
Torleif Bakke, fritidschef, § 150 
Anna Wallby, samordnande livsmedelsinspektör, § 151 
Anna-Catrin Stolt, miljöchef, § 152 
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 153-156 
Marita Åsberg, bygglovshandläggare, § 157 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 158-160 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Jonny Mill 


Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-11-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 148-165 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2021-11-17 


Datum för anslags uppsättande 2021-11-22 


Datum för anslags nedtagande 2021-12-14 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 148 Dnr 00008/2021  


Månadsuppföljning september 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per september 2021 godkänns.        


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per september 2021 visar på ett överskott på 
5 438 000 kronor.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 september 2021 
Månadsuppföljning september 8 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt 
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§ 149 Dnr 00009/2021  


Månadsuppföljning oktober 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per oktober 2021 godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per oktober 2021 visar på ett överskott på 5 409 000 
kronor.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 september 2021 
Månadsuppföljning oktober 12 november 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
6(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 150 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kultur 
Kulturchef Elin Sundberg informerar om läget på kulturenheten.  
• Under pandemin har inga arrangemang kunnat genomföras, men nu är 


all verksamhet igång, inklusive danserna, och receptionen/ 
informationsdisken är öppen. 


• Kärnverksamhet gick att genomföra under pandemin, bland annat med 
kommuikation via iPads. 


• Kulturenheten samarbetar med skolor och öppna förskolan. 
• A-huset och musikhuset fräschas upp. 
• Adventskonserter och avslutningar kommer att genomföras. 
• Konsten - utställning i Kommunhusets foajé av kvinnojouren Viljan 


(ingår i En vecka fri från våld, vecka 47). 
• Ny skylt till Sture Colliins spiralformer kommer att sättas upp. 
• Fokus på Slottescenen - vilka former har vi när vi hyr ut. 
 
Fritidsgårdar 
Esbjörn Johansson, chef för fritidsgårdarna informerar: 
• Fritidsgårdarna ha öppen verksamhet på kvällstid med möten, aktiviteter 


och fika. 
• Pandemin har genererat ett överskott på grund av att verksamheten var 


begränsad under en lång period. 
• Fokusområden:  


- Inflytande och delaktivitet – gårdsråd,  
Inflytandeforum 
Förslagslådan är tillbaka 
Besöksenkäten har återupptagits 


- Kommunikation och information 
Svårt att hitta former för kommunikation 
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- Aktiviteter 
Stimulans i motoriken 
Fysiska aktiviteter 


• God stämning bland de unga, inget krångel 
• Esbjörn Johansson ingår i nätverk om motorburen problematik 
• Samarbete med kulturenheten. 
• Digital fritidsgård - personen som kunde det har slutat så nu läggs ingen 


energi på det. 
 
Bibliotek 
Bibliotekschef Lisa Ångman informerar om verksamheten på biblioteken: 
• Mångfalden syns i biblioteksrummet. 
• Allt är öppet igen efter pandemin.  
• Personalen är trött och det har varit många korta sjukskrivningar under 


hösten. Stor del av personalen är 60 år och äldre. 
• Stort sug hos både personal och besökare efter aktiviteter på biblioteken. 
• Ett uppdrag finns om att ta fram en biblioteksplan. Utkast finns klart. 
• Kompetensutveckling behövs för hur personalen kan nå ut till och 


kommunicera med de olika målgrupperna. 
• Nya hyllor på gång till huvudbiblioteket. 
• Prioriteringar:


1. Inkludering – Allas bibliotek 
2. Biblioteksrummet 
3. Tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela kommunen 
4. Barnkonventionen, barnrätt och en stärkt satsning på barn och unga  
5. Likvärdig skolbiblioteksverksamhet 


• En vecka fri från våld v 47. 
 
Fritidsenheten 
Fritidschef Torleif Bakke informerar om läget på fritidsenheten: 
• Bandyturneringen EXTE-cupen genomfördes i mitten av oktober. 
• 1030 000 kronor har betalts ut till föreningar i pandemistöd.  
• Torleif Bakke har initierat ett fritidschefsnätverk i Hälsingland. 
• Ljusdals Curlingklubb höll på att gå under i pandemin, men har klarat 


upp det och nu håller man på att lägga is. 
• Ljusdals skytteförening fick pengar från Arvsfonden och har installerat 


modern teknik. Även skytteförening i Åsberget, Järvsö har installerat ny 
teknik med pengar från Arvsfonden.  


• Ljusdal Archery Club har gjort en ideell satsning på sin anläggning och 
de tilldelades kommunens tillgänglighetspris i år. Fritidsenheten har 
bidragit med virke. 
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• Ett nytt bokningssystem på webben underlättar bokningar av 
idrottslokaler. 


• På Kläppaåsen har mountainbikebanor byggts med hjälp av fritids-
enheten. En ny förening, Västhälsinge Stigcyklister, har bildats. 


• Aktivitets- och gympaslingor har anlagts på flera orter. 
• Nya utegym har satts upp i Los, Tallåsen, Kårböle samt i Järvsö och 


belysning har anordnats vid några av utegymmen. 
• En folder Vandringsleder i Ljusdals kommun ska tas fram. 
• Röjning av elljusspåren sker kontinuerligt och skyltningen ses över. 
• Till Furuberget har en pistmaskin köpts in med hjälp av pengar från 


Arvsfonden.       


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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§ 151 Dnr 00147/2021  
 ADM.2021.20 


Ny livsmedelstaxa för offentlig kontroll och annan 
offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antas. 
 
2. Timavgiften ska årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal 


verksamhet (PKV).  


Sammanfattning av ärendet 


Med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 antog 
riksdagen 25 februari 2021 ändringar i livsmedelslagen och regeringen 
beslutade om en helt ny förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen 
(2021:176). Ändringarna gäller från 1 april 2021 med några få undantag.  
 
Den nya kontrollförordningen innebär flera större förändringar för 
livsmedelskontrollen. Till exempel det nya begreppet annan offentlig 
verksamhet som ger myndigheten ökade möjligheter att ta betalt för dess 
arbete med kontroll av livsmedelsverksamheter samt en övergång till 
efterhandsdebitering av avgiften. Bestämmelserna om efterhandsdebitering 
trädde i kraft 1 april 2021 men bestämmelserna om årlig avgift i den gamla 
förordningen får, genom övergångsbestämmelser, tillämpas till utgången av 
2023.  
 
I förslaget till beslut om ny livsmedelstaxa föreslås att efterhandsdebitering 
införs 1 januari 2023. Erfarenhet av tidigare stora förändringar i 
taxekonstruktioner och nya förordningar visar på att en del "barnsjukdomar" 
brukar upptäckas de första åren. Genom att avvakta och följa vilka ändringar 
som eventuellt sker kan dessa implementeras i taxan utan att verksamheterna 
blir påverkade av detta eller att senkomna ändringar kostar myndigheten tid 
och resurser.  
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Övriga kommuner i Gävleborg planerar att införa efterhandsdebitering enligt 
följande: 
  
Norrhälsinge (Hudiksvall, Nordanstig) 2022 
VGS (Ockelbo, Hofors, Sandviken) 2022 
Söderhamn 2023 
Gävle 2024 
Ovanåker Ej beslutat 
Bollnäs Ej beslutat 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 8 november 2021 
Förslag ny livsmedelstaxa 8 november 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 152 Dnr 00148/2021  
 ADM.2021.21 


Uppdatering av miljöbalkstaxan 2022  


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Uppdaterad taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 


antas.  


Sammanfattning av ärendet 


30 november 2015, § 231 antog kommunfullmäktige en ny risk- och 
erfarenhetsbaserad taxa gällande prövning och tillsyn enligt miljöbalkens 
område som trädde i kraft 1 januari 2016. Taxan baserades på förslag från 
dåvarande SKL (nuvarande SKR) och få ändringar gjordes av de schabloner 
som föreslogs för avgiftsklasserna.  
 
24 september 2018, § 101 antog kommunfullmäktige en uppdatering av 
bilaga 2.1 av miljöbalkstaxan efter att en stor förändring av miljöprövnings-
förordningen gjorts och den tidigare taxan därför blivit inaktuell och 
behövde uppdateras.  
 
SKR har sedan dess tagit fram ett förslag till en behovsstyrd taxa där arbetet 
med taxan sker i årscykler med en tydligare förankring till behovsplanen. 
Taxan är fortfarande ny och flera kommuner har upplevt vissa oklarheter 
med den varför miljöenheten föreslår nämnden att avvakta med införandet av 
denna tills ett bättre underlag finns på plats och att istället föreslå en 
uppdaterad version av den nuvarande risk- och erfarenhetsbaserade taxan 
antas i kommunfullmäktige.  
 
Detta förslag är baserat på miljöenhetens erfarenhet samt efter jämförelse 
med Hudiksvalls, Nordanstigs och Bollnäs kommuners taxor. Meningen är 
att denna uppdatering bättre ska överensstämma med det verkliga behovet 
samt ge mer lika förutsättningar för verksamheter och företag oavsett  
kommuntillhörighet.  
 
Gällande taxebilaga 2 som specificerar hur många timmar respektive 
verksamhetskod ska motsvara har, i de allra flesta fall, SKRs schabloner 
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skrivits ned vilket innebär en lägre årsavgift för de verksamheter som klassas 
in under respektive kod. Detta bedöms dock inte påverka miljöenhetens 
intäkter i särskilt stor grad då man sedan tidigare fattat enskilda beslut om 
nedskrivning av avgiften för de verksamheter som klassats enligt dessa 
koder. Den uppdaterade taxan kommer därför även innebära en minskad 
administrativ börda för myndigheten då inga separata beslut gällande 
nedskrivning kommer att behöva fattas.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2021 
Förslag ny livsmedelstaxa 3 november 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (-): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 153 Dnr 00150/2021  
 BYGG.2021.187 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Öje 8:67 i Järvsö  


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


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


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12. 
 
3. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


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


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


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


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


behandlas.  
 
7. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


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


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser nybyggnad av fritidshus på Öje 8:67 i Järvsö, Ljusdals 
kommun. Byggnaden är på 112,5 kvadratmeter och uppförs i en våning med 
träfasad. 
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Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse). 
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Öje S:6, Öje 8:35, Öje 8:60 och 
Öje 9:43. Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden bedöms vara en naturlig förtätning av byggnationen i 
området. Fastigheten ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och 
bedöms inte avvika från den rådande byggnadstraditionen eller påverka 
landskapsbilden i en negativ bemärkelse varken genom placering av själva 
byggnadskroppen, dess utformning eller tillfartsvägens placering med 
tillhörande parkeringsplatser. 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen 
varför bygglov ska beviljas.  
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
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. 
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I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll, behörighet krävs. 
Kostnaderna för utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de 
utförs av plan och byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 10 juni 2021 
Ritningar diarieförda 10 juni 2021 och 27 augusti 2021 
Översiktskarta diarieförd 5 november 2021 
Situationsplan diarieförd 21 juni 2021 och 8 september 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 10 juni 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 10 juni 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA, Jan Frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Öje S:6 
Öje 8:35 
Öje 8:60 
Öje 9:43 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 154 Dnr 00151/2021  
 FÖRBESKED.2021.29 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Nordsjö 2:14 i Järvsö  


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


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


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


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


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


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


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


• Sökanden uppmärksammas 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. 


• Väganslutning, husplacering och bullerkrav enligt Trafikverkets 
yttrande från 20 september 2021 ska tillgodoses i kommande 
bygglovsansökan. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Sammanfattning av ärendet 


Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på Nordsjö 
2:14 i Järvsö, Ljusdals kommun.  
 
Den tänkta etableringen består av ett enbostadshus om 2-300 kvadratmeter i 
två våningar med svart tak. Byggnaden är tänkt att placeras på en högt 
belägen plats med utsikt över Kalvsjön.   
 
I ansökan står angivet att byggnaden är tänkt att vara vit, sökanden 
reviderade ansökan med nytt husförslag 13 september 2021 där det framgår 
på bilden att byggnaden är tänkt att uppföras med dämpad kulör.  
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.   
Området är av riksintresse för det rörliga friluftslivet med geografiska 
bestämmelser för kust-, turism- och friluftsliv enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 
 
Kulturmiljövärden  
Fastigheten har inget utpekat kulturhistoriskt värde.  
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till Nordsjö 13:2, Sanna 3:18, Sanna 
3:20, Sanna 3:3 och Sanna 3:8. 
Inga synpunkter har inkommit från rågrannar.  
 
Remiss skickades till Trafikverket som inkom med yttrande 20 september 
2021. 
I yttrandet framgår att krav ställs på väganslutning, säkerhetsavstånd mellan 
bostadshus och väg samt bullernivåer. Trafikverkets krav är ställt som 
villkor i beslutet.  
 
Motivering till beslut  
Den sökta åtgärden bedöms vara anpassad till kringliggande etableringar i 
området och därigenom ses som en naturlig förtätning i bebyggelse-
strukturen längst vägen.  
 
Då platsen ligger högt belägen där den är synlig på långt håll bedöms det 
vara av stor vikt att byggnadens färgsättning har dämpade naturnära kulörer 
för att byggnaden inte ska upplevas dominerande i omgivningen.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
18(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. 4-5 § plan- och 
bygglagen  (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen varför 
ansökan 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 
från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft enligt 9 kap. 39 § plan- och 
bygglagen.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 13 september 2021 
Översiktskarta diarieförd 4 november 2021 
Situationsplan diarieförd 13 september 2021 
Husförslag diariefört 13 september 2021 
Foton från platsen diarieförda 13 september 2021 
Yttrande från Trafikverket diariefört 13 september 2021 
Yttrande från Sanna 3:3 diariefört 16 september 2021 
Yttrande från Sanna 3:18 diariefört 28 september 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Lagfaren ägare till Nordsjö 2:14 (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
Remissinstanser 
Trafikverket (kopia på beslutet) 
Information om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Nordsjö 13:2 
Sanna 3:18 
Sanna 3:20 
Sanna 3:3 
Sanna 3:8 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
19(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
20(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 155 Dnr 00152/2021  
 BYGG.2021.205 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
på Järvsö-Boda 11:29 i Järvsö  


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


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


antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12. 
 
3. Avgiften för beslutet är 24 681 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 
 
4. Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 


startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 
 
5. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet: 
Kontrollplan 
Anmälan eldstad 
Konstruktionshandlingar 


Sammanfattning av ärendet 


Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus på Järvsö-Boda 11:29 i Järvsö, 
Ljusdals kommun.  
 
Byggnaden är tänkt att uppföras i en våning med svart träfasad och svart 
plåttak. 
 
Förutsättningar 
Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
För fastigheten gäller förhöjd bygglovsplikt (sammanhållen bebyggelse). 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
21(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


 
Förhandsbesked för åtgärden beviljades 19 april 2018, MN§39/18. 
Det beslutet var giltigt i två år från utfärdande datum.  
 
Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Järvsö-Boda 11:22, Järvsö-Boda 
11:28,  Järvsö-Boda 12:28 och Järvsö-Boda 12:33. 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Den sökta åtgärden bedöms inte avvika från den rådande byggnads-
traditionen eller påverka landskapsbilden i negativ bemärkelse. 
 
Husets placering har tidigare prövats och beviljats i tidigare förhandsbesked 
och nämnden bedömer att förutsättningarna på platsen inte har förändrats på 
ett väsentligt vis varför man kvarstår vid att platsen är lämplig för etablering.  
 
Byggnadens bedöms ha goda förutsättningar att smälta in i området och dess 
övriga bebyggelse genom sin etablering. 
 
Ärendet anses uppfylla kraven på tillgänglighet, utformning och lämplighet 
för avsett ändamål samt följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen varför 
bygglov skall beviljas.  
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
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. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
22(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


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 diarieförd 30 juni 2021 
Ritningar diarieförd 30 juni 2021 
Situationsplan diarieförd 30 augusti 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 30 juni 2021 
Kontrollansvarig diarieförd 30 juni 2021 
Energibalansberäkning diarieförd 30 juni 2021 
Översiktskarta diarieförd 5 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
KA Jan frisk (beslut och handlingar som ingår i beslutet) per epost 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne" som inte haft några invändningar 
Järvsö-Boda 11:22 
Järvsö-Boda 11:28 
Järvsö-Boda 12:28 
Järvsö-Boda 12:33 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
23(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 156 Dnr 00153/2021  
 BYGG.2021.229 


Ansökan om bygglov för nybyggnad av jakt-/ 
arbetarbostad på Föne 6:17 i Kårböle  


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


(2010:900).  
 
2. Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § plan- 


och bygglagen. 
 
3. Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och 


bygglagen krävs inte i detta ärende. 
 
4. Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att 


kontrollplanen fastställs. 
 
5. Utstakning krävs inte i detta ärende. 
 
6. Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut 


enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  
 
7. Avgiften för beslutet är 8 601 kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Den tilltänkta etableringen är av enklare art och är tänkt att fungera som jakt-/ 
arbetarbostad. 
 
Förutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan eller områdes-
bestämmelser.  
Fastigheten omfattas delvis av strandskydd men platsen för uppförandet av 
byggnaden ligger utanför strandskyddat område. 
På fastigheten finns inte några riksintressen utpekade. 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
24(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Yttranden 
Ansökan har skickats som underrättelse till Föne 6:14, Föne 22:6, Föne 6:16, 
Föne 6:13, Föne 22:3 samt Föne 7:32. 
Inga synpunkter på den sökta åtgärden har inkommit.  
 
Motivering till beslut 
Sökt åtgärd bedöms följa 2 och 8 kap plan- och bygglagen.  
 
Åtgärden bedöms inte påverka kringliggande fastigheter negativt genom sin 
etablering. 
 
Den tilltänkta åtgärden är av enklare art och bedöms inte leda till någon 
direkt omgivningspåverkan.  
Den tilltänkta etableringens uttryck bedöms leda till goda förutsättningar att 
smälta in i omgivningen.  
 
Den tilltänkta etableringen hamnar utanför strandskyddat område på 
fastigheten. 
Ärendet anses också uppfylla kraven på utformning och lämplighet för avsett 
ändamål.  
 
Ovanstående resonemang sammantaget leder nämnden fram till att bygglov 
för åtgärden ska beviljas. 
 
Upplysningar 
Åtgärden kan kräva tillstånd av eller anmälan enligt annan lagstiftning. 
 
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. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


I detta ärende krävs  lägeskontroll, behörighet krävs. Kostnaderna för 
utstakning och/eller lägeskontroll debiteras separat om de utförs av plan- och 
byggenheten.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 12 augusti 2021 
Ritningar diarieförda 12 augusti 2021 
Situationsplan diarieförd 30 september 2021 
Teknisk beskrivning diarieförd 12 augusti 2021 
Kontrollplan diarieförd 20 september 2021 
Anmälan om eldstad diarieförd 28 september 2021 
Skrivelse från sökanden diarieförd 15 september 2021 
Översiktskarta diarieförd 5 november 2021 


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Sökande (beslut och handlingar som ingår i beslutet) 
JO-sotning 
 
Underrättelse om beslutet per infobrev och situationsplan 
Sakägare, "rågranne"  
Föne 6:14 
Föne 22:6 
Föne 6:16 
Föne 6:13 
Föne 22:3 
Föne 7:32 
 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
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26(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 157 Dnr 00154/2021  
 FÖRBESKED.2021.18 


Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på Stene 2:5 i Järvsö  


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ansökan om förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, 


PBL (2010:900) kan inte medges, då föreslagen åtgärd inte kan tillåtas 
med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 


 
2. Avgiften för beslutet är 8 576  kronor i enlighet med taxa fastställd av 


kommunfullmäktige. 


Sammanfattning av ärendet 


Beslutet avser en ansökan om förhandsbesked gällande avstyckning av tomt 
på cirka 1200 kvadratmeter för nybyggnad av ett enbostadshus om cirka 
100-120 kvadratmeter i två våningar, på fastigheten Stene 2:5 i Järvsö. 
 
Förutsättningar  
Planförutsättningar  
Fastigheten är belägen utanför planlagt område, områdesbestämmelse och 
sammanhållen bebyggelse. 
 
Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv, naturvård och 
kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § miljöbalken (1998:808). Stene by är utpekad 
som riksintresse för kulturmiljövård i Järvsö centralbygd. 
 
Kulturmiljövärden  
Avstyckningen gränsar i direkt anslutning till område för riksintresse för 
kulturmiljövård. Den föreslagna avstyckningen ligger inom "Områdes-
bestämmelser för Stene 3:19 med flera i Ljusdals kommun", som vann laga 
kraft 24 mars 2009. I bestämmelserna betecknas området med ett "q" som 
innebär att området utgör en sådan värdefull kulturmiljö som avses i 3 kap. 
12 § ÄPL(1987:10). I beskrivningen står att "Nybebyggelse bör undvikas". 
 
Världsarv 
Fastigheten är belägen nära gården Kristofers, som är en av de sju 
hälsingegårdar som år 2012 utnämndes till världsarv.  
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Beskrivning av området 
Den tänkta fastigheten är formad som en triangel och har vägen Kalvstigen i 
direkt anslutning mot väderstrecket söder. Mot väderstrecken norr och öster 
gränsar fastigheten till två fastigheter som ännu inte är bebyggda. 
Närområdet kring fastigheten består idag till mesta del av odlingslandskap 
och bitvis blandad skog. En nygjord väg har sin väganslutning som går 
direkt emot fastighet Stene 2:7. Den tänkta fastigheten gränsar i direkt 
anslutning till områdesbestämmelse för Stene 3:19 med flera som utgör en 
sådan värdefull kulturmiljö som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, 
PBL (2010:900). 
 
Yttranden  
Ansökan har skickats som underrättelse till fastighetsägarna Kåsjö 6:37, 
Stene 2:4, 2:6, 2:7 och 3:19.  
Inga yttrande har inkommit. 
 
I remissyttrande från Trafikverket framkommer att eftersom väganslutningen 
förskjutits i sidled kan inte de siktkrav som ställs vid exploatering uppnås, 
men förmildrande omständigheter finns, vägens årsmedelsdygnstrafik är låg 
och de som vanligtvis färdas på vägen har god lokalkännedom. 
 
Trafikverket kan medge en exploatering om nedanstående förutsättningar 
uppnås: 
• Anslutningen till den planerade fastigheten är nära den statliga vägen 


och får inte lokaliseras så bländning sker. 
 
• Siktröjning ska ske så att man uppnår cirka 100 meter mot kurva. 
 
• Ingen byggrätt ska medges närmare än 12 meter från vägområde. 
 
• Samtliga siktskymmande objekt inklusive jordmassor måste tas bort. 
 
• Om släntning sker inom tomten får detta inte negativt påverka vägens 


uppbyggnad och  avvattning. 
 
Inkomna synpunkter från Trafikverket har skickats till sökande som inte 
inkommit med några synpunkter. 
 
Motivering till beslut  
Enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900) har nämnden 
skyldighet att pröva ansökan om förhandsbesked för en lovpliktig åtgärd. 
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Den föreslagna åtgärden av nybyggnation av enbostadshus på tomten anses 
inte uppfylla kraven på lämplighet gällande bebyggelse på platsen. Den 
tänkta avstyckningen ligger i direkt närhet till vägområde och Trafikverket 
medger inte en byggrätt närmare än 12 meter från vägområde, vilket då 
innebär att ytan för att bebygga på den tänkta fastigheten minskas radikalt. 
Av den tänkta tomten på 1200 kvadratmeter kvarstår cirka 230 kvadratmeter 
som går att bebygga. Den byggbara marken har formen av en triangel vilket 
gör möjligheterna att placera byggnader på fastigheten svår.  
 
Den tänkta avstyckningen gränsar i direkt anslutning till områdesbestäm-
melse för Stene 3:19 med flera. Hela området till väster om den tänkta 
avstyckningen omfattas av värdefull kulturmiljö som avses i 8 kap. 13 § 
plan- och bygglagen, PBL (2010:900). Bebyggelsen är generellt i lantlig stil 
med tydlig anknytning till Hälsingegårdarnas karaktärsdrag. I närområdet 
ligger även den kulturhistoriska Hälsingegården Kristofers.  
 
Då hänsyn ska tas till gällande bebyggelse i närhet till fastighetsgräns, 
Trafikverkets yttrande om avstånd till vägområde samt att en markbädd för 
avlopp på cirka 30 kvadratmeter ska anläggas, görs bedömningen att den 
föreslagna tänkta avstyckningen inte är en lämplig plats för bebyggelse för 
en nybyggnation. 
 
Den föreslagna åtgärden anses inte uppfylla kraven på lämplighet för 
ändamålet enligt 2 kap. 2, 4 och 5 §§ plan- och bygglagen varför skäl till att 
bevilja ett förhandsbesked bedöms saknas.  


Beslutsunderlag 


Ansökan diarieförd 6 juli 2021 
Yttrande från Trafikverket diariefört 18 oktober 2021 
Foto från sökande diariefört 26 juli 2021 
E-post från sökande gällande storlek diarieförd 26 juli 2021 
Karta från sökande diarieförd 6 juli 2021 
Situationsplan från sökande diarieförd 6 juli 2021 
Reviderad situationsplan med in- och utfart diarieförd 12 oktober 2021 
Översiktskarta diarieförd 4 november 2021 
Husförslag diariefört 26 juli 2021 
Foton från platsbesök diarieförda 1 oktober 2021 
Avtal servitut diarieförd 30 september 2021 
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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) 
 
Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 158 Dnr 00137/2021  
 BAB.2021.60 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas med 487 500 kronor.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande badrum på entréplanet, breddning av dörrar, tröskelborttagning och 
en ramp till entrén. 
 
En offert från Hemströms Bygg på 487 500 kronor har inkommit. 
 
Bedömning av ärendet 
Lagen om bostadsanpassningsbidrag 2018:222. 
5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 
Bidrag lämnas endast om åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara 
ändamålsenlig för sökanden. 
 
Regeringens proposition 2017/18:80. 
5 § Om bidrag söks för ett nytt hygienutrymme bör man se om det går att 
tillgodose det inom den befintliga huskroppen. 
Begreppet ändamålsenlig bostad ska läsas mot bakgrund av lagens syfte det 
vill säga att personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett 
självständigt liv i eget boende. Personer med funktionsnedsättning ska så 
långt som möjligt kunna använda sin bostad som alla andra och självständigt 
kunna tillgodose sina grundläggande och vardagliga behov. 


Yrkanden 


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


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
31(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 
Sökanden protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
32(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 159 Dnr 00149/2021  
 BAB.2021.79 


Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  


Sammanfattning av ärendet 


En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen för 
ombyggnad av kök. 
 
En kostnadsberäkning för köket är gjort på 25 000-30 000 kronor. 
 
Bedömning av ärendet 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 
funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna, samt bedöma om åtgärderna 
överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 
och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 
funktionsnedsättningen. 
 
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag 2 § 
Sökanden ska till sin ansökan om bostadsanpassningsbidrag bifoga intyg av 
arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som visar att de åtgärder som 
bidrag söks för är nödvändiga med´hänsyn till funktionsnedsättningen. 
Kommunen kan efterge kravet på intyg om behovet av en åtgärd är 
uppenbar.  
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att det i dagsläget inte finns 
behov av de sökta åtgärderna i köket utifrån intyget från arbetsterapeuten 
och att en anpassning inte görs i förebyggande syfte. De övriga åtgärderna i 
ansökan som utjämning av golv, dörrbreddning och ramp vid entrén har 
beviljats och är åtgärdade. 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
33(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag + besvärshänvisning) 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
34(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 160 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med oktober 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 101 stycken att jämföra med 97 ärenden januari-oktober 2019 och 133 
ärenden januari-oktober 2020. 


Beslutsunderlag 


Presentation gällande status bostadsanpassning 17 november 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
35(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 161 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett:            
 
• Samhällsservicenämnden beslutade 13 januari 2021, § 8 i ärende 


gällande anmälan om olovligt byggande på Järvsö Kyrkby 23:3 i Järvsö 
-Restaurang Eftertanke: De olovligt uppförda byggnaderna skulle rivas 
samt att en byggsanktionsavgift om 190 145 kronor skulle tas ut. 
 
Länsstyrelsen har nu upphävt beslutet om att byggnaderna måste rivas 
och satt ner byggsanktionsavgiften till 170 000 kronor på grund av 
osäkerhet i mätningen. 


 
• Beslutet gällande byggande av Växthus och tillbyggnad i Skästra har 


överklagats och länsstyrelsen har avslagit överklagandet. 
 
• Strandskyddsdispens för båthus och brygga i Ångsäter beviljades av 


nämnden. 
 


Länsstyrelsen har återvisat ärendet för förnyad handläggning. 
 
• Sökandet hade också överklagat ärendet ovan och i och med att ärendet 


har återvisats har också överklagandet avskrivits. 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
36(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 162 Dnr 00195/2019  


Dataskyddsombud för samhällsservicenämnden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Digitaliseringssamordnare Pontus Svensson utses att från och med 24 


november 2021 vara dataskyddsombud för samhällsservicenämnden.     
 
2. Kostnaden fördelas, som idag, lika mellan nämnderna.      


Sammanfattning av ärendet 


GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 
dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-
giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 
dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 
och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 
 
Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 
oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna och 
granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är hjälpa organisationen att 
följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de personuppgifts-
ansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har anställt Pontus Svensson som ny digitali-
seringssamordnare. I rollen ligger även att vara gemensamt dataskydds-
ombud för samtliga nämnder. Varje nämnd måste dock fatta beslut att utse 
honom till dataskyddsombud. Avtalet med det tidigare externa 
dataskyddsombudet har sagts upp.     


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 oktober 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
37(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Beslutsexpediering 
Pontus Svensson 
Akt 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
38(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 163 Dnr 00145/2021  


Sammanträdesdagar samhällsservicenämnden 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Sammanträdesdagarna 2022 för samhällsservicenämnden godkänns.     


Sammanfattning av ärendet 


Förslag på sammanträdesdagar 2022 för samhällsservicenämnden finns: 
 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Aug Sep Okt Nov Dec 
SSN 18 15 15 12 10 14 16 20 18 22 13 
 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 oktober 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
39(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 164 Dnr 00028/2021  


Fördelning av bidrag till fritidsfisket 2021 - för 
kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        


Sammanfattning av ärendet 


Fritidsenheten delar varje år ut bidrag till kommunens fiskevårdsföreningar. 
Normalt finns 140 000 kronor att fördela och fritidsenheten redovisar 
härmed fördelningen av bidraget för verksamhetsåret 2021.        


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Fördelning fiskebidrag 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
40(40) 


Datum 
2021-11-17 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 165 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN (BAB) 77-104 
SSN 1-6 
Bygg: § 774-882 
Miljö: § 639-724           


Beslutsunderlag 


Samhällserviceförvaltningens skrivelse 10 november 2021 
Delegationslista 10 november 2021  


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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