
 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
1(22) 

Datum 
2023-02-14 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen 14 februari 2023 klockan 08:30-11:30 

Beslutande Ledamöter 
Ulf Nyman (M), Ordförande 
Jens Furuskog (SD), 1:e vice ordförande 
Bertil Skoog (L) 
Christer Sjöström (LB), ersättare för Jonny Mill (LB) 
Iréne Jonsson (S) 
Sigurd Mattsson (C) 
Pär Nyberg (C), ersättare för Oscar Löfgren (V) 
 

 Ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Florkölen (SD) 
Kenneth Kenthin (MP) 
 

Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Peter Nystedt, Räddningschef, § 12 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 12 
Ann-Catrin Stolt, bygg- och miljöchef, § 12-16 
Helena Olovsdotter Haglund, utvecklingsstrateg, § 12 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Iréne Jonsson 

Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-02-17 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 12-24 

 Ulrica Swärd Bütikofer   

 Ordförande 
   

 Ulf Nyman   

 Justerare 
   

 Iréne Jonsson   
 
 
 

Samhällsservicenämnden 2023-02-14
(Signerat, SHA-256 BB2650ADB82640B74E678BFFCE6B7876A441141EB33964440B70C1269A03D02E)

Sida 1 av 23



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
2(22) 

Datum 
2023-02-14 

 
 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 
ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Samhällsservicenämnden  

Sammanträdesdatum 2023-02-14 

Datum för anslags uppsättande 2023-02-17 

Datum för anslags nedtagande 2023-03-13 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  

Samhällsservicenämnden 2023-02-14
(Signerat, SHA-256 BB2650ADB82640B74E678BFFCE6B7876A441141EB33964440B70C1269A03D02E)

Sida 2 av 23



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
3(22) 

Datum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
§ 12 Dnr 00015/2023 

Statuspresentation från bygg- och miljöenheten, gata- och parkenheten 
och Räddningstjänsten ........................................................................................ 4 

§ 13 Dnr 00020/2023 
Översyn av taxan för serveringstillstånd med anledning av bifallet 
medborgarförslag ................................................................................................ 7 

§ 14 Dnr 00033/2023 
Verksamhetsplan bygg- och miljöenheten och kontrollplan livsmedel 
2023 .................................................................................................................... 9 

§ 15 Dnr 00012/2023 
Ändring i delegationsordningen avseende livsmedel ......................................... 11 

§ 16 Dnr 00002/2023 
Tillsyner/kontroller alkohol, tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter 
2023 .................................................................................................................. 12 

§ 17 Dnr 00029/2023 
Bokslut 2022 ..................................................................................................... 13 

§ 18 Dnr 00051/2022 
Tertialrapport 3 2022 ......................................................................................... 14 

§ 19 Dnr 00034/2023 
Internkontrollrapport 2022 ................................................................................. 16 

§ 20 Dnr 00035/2023 
Verksamhetsplan 2023 ..................................................................................... 17 

§ 21 Dnr 00011/2022 
Budget 2023 - detaljbudget ............................................................................... 18 

§ 22 Dnr 00001/2022 
Sammanställning av utbetalda bidrag till vägbelysning 2022 - för 
kännedom ......................................................................................................... 20 

§ 23 Dnr 00013/2023 
Delegationsbeslut 2023 ..................................................................................... 21 

§ 24 Dnr 00012/2021 
Fråga om kulturplanen ...................................................................................... 22 

Samhällsservicenämnden 2023-02-14
(Signerat, SHA-256 BB2650ADB82640B74E678BFFCE6B7876A441141EB33964440B70C1269A03D02E)

Sida 3 av 23



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
4(22) 

Datum 
2023-02-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 00015/2023  

Statuspresentation från bygg- och miljöenheten, gata- 
och parkenheten och Räddningstjänsten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten: 
Räddningschef Peter Nystedt redogör för arbetet på Räddningstjänsten:  
 
383 räddningsinsatser 2022. 
7 heltidsanställda. 
Bra personalsituation just nu. 
 
Två stora förändringar 2022: 
 
• Räddning i samverkan, RIS 

• 18 kommuner med totalt cirka 480 000 invånare. 
• 7 räddningstjänstorganisationer. 
• 55 brandstationer. 
• Gemensam finansiering. 
• 5 beslutande nivåer. 
• Tryggt med resurser från andra håll. 

 
• Förebyggande arbete 

• Samverkan för att stärka det förebyggande arbetet i Hälsingland. 
 
Problem med ekonomin 
• Det riktade statliga bidraget kommunen får för RIS går in i kommun-

kassan, men kommer inte räddningstjänsten till del, eftersom det saknas 
särskilt beslut därom.  

• Fördyring drivmedel. 
• Smyghöjning gällande datorer och telefoni (funktionshyra). 
 
Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg redogör för status på enheten: 
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• På enheten finns nio fasta tjänster. 
• Enheten köper tjänster av arbetsmarknadsenheten, AME, till exempelvis 

grönyteskötsel och skottning av övergångsställen vintertid. 
• Anders Berg och en person till arbetar med administration. 
• Parkdelen har bara säsongsanställda, två personer som arbetar med 

grönyteskötsel. Tyvärr hinner man inte med alla grönytor så 2023 kommer 
antalet sommarblommor minskas ner till hälften för att man ska hinna 
rensa mer ogräs. 110 urnor med blommor kommer dock att köras ut i 
kommunen i år. 

• Enheten sköter också kommunens 18 lekparker. 
• Gatuverksamheten består av åtta personer på beredskap; två och två 

vintertid och en sommartid.  
• Man har en egen verkstad eftersom man måste kunna fixa saker dygnet 

runt. 
• Tillsammans med Trafikverket sköter kommunen 6 000 belysningspunkter 

på statliga och kommunala gator. 
• På Åkerslund fins en sandficka där medborgarna får hämta sand. Detta 

fungerar inte särskilt bra och den kommer som ett ärende till nämnden 
snart. 

• Hastighetsdämpande åtgärder sommartid - Anders Berg tittar på olika 
system för hastighetsdämpning. 

• Då massor har blivit dyra har man startat ett projekt där man tittar på 
möjligheten att återbruka material (massor). 

 
Bygg- och miljöenheten 
Tillsyn och kontroll inom miljö, livsmedel, bygg och alkohol med flera. 
Verksamheten styrs av ett stort antal lagar, blanda annat: 
• Miljöbalken. 
• Plan- och bygglagen. 
• Livsmedelslagen. 
• Alkohollagen. 
 
Redovisning av resultat för 2022 Miljöenheten 
Livsmedel 
Planerad kontroll  937 
Utförd kontroll  912  (97 procent) 
25 timmar flyttas över till 2023. 
Uppföljande på grund av bristande efterlevnad 67. 
 
Hälsoskydd 
Planerad kontroll  364 
Utförd kontroll  297 (82 procent)  
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Ett samarbetsprojekt har startats upp mellan Livsmedel och hälsoskydd. 
 
Miljöskydd 
Planerad kontroll  1 110 
Utförd kontroll  1 084 (98 procent) 
 
Målen för 2022 har uppfyllts. 
 
Samverkansgrupper har startats med kommunens båda bolag, Ljusdal Energi 
AB samt AB Ljusdalshem, där man på ett tidigt plan kan processa ärenden. 
 
Utvecklingsstrateg 
Helena Olovsdotter Haglund informerar om hennes nya roll som utvecklings-
strateg. Samhällsserviceförvaltningen har nu en stab, besående av Helena 
Olovsdotter Haglund, förvaltningschef Lasse Norin samt Esbjörn Johansson 
(50 procent). 

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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§ 13 Dnr 00020/2023  

Översyn av taxan för serveringstillstånd med anledning 
av bifallet medborgarförslag 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det nya förslaget till taxa gällande serveringstillstånd, tobak, tobaksfria 

nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl antas. 
 

2. Avgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel ska från och med den 1 januari 2024 och därefter den 1 januari 
årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 
oktober som basmånad. Samtliga avgifter ska avrundas till närmsta 10-tal 
kronor. 

 
Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till och medverka i framtagandet 

av en ny taxekonstruktion.  

Sammanfattning av ärendet 

26 september 2022, § 108 fattade kommunfullmäktige beslut om att bifalla ett 
medborgarförslag gällande en översyn av taxan för serveringstillstånd. 
 
Medborgarförslaget gällde en översyn av taxan för tillfälligt serveringstillstånd 
då förslagsställaren ansåg att kostnaden var för hög för enstaka tillfällen. Vid 
översynen har dock hela taxan gåtts igenom och översynen har gjorts genom 
att dels se över den faktiska handläggningstiden för varje ärende samt att 
jämföra taxan mot närliggande kommuner (Hudiksvall/ Nordanstig samt 
Bollnäs/Ovanåker/Söderhamn). I bifogat förslag till ny taxa ska nämnas att 
Bollnäs/Ovanåker/Söderhamn (kommunalförbundet Hälsingland) ännu inte 
hade uppdaterat sin taxa inför 2023 och att deras avgifter därför motsvarar 
avgiften för 2022. Enligt uppgift kommer de dock att höja avgiften med KPI 
(10,9 procent) för 2023.  
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Utifrån att sättet att bedriva verksamhet och att servera alkohol har förändrats 
över tid har några nya avgifter specificerats då de tidigare föll under mer 
generella avgifter som bedömts vara för höga. 
 
Gällande taxan för tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel så har även den setts över då nya produktgrupper tillkommit som 
inte fanns i den tidigare taxan. 
 
Sedan 1 januari 2023 är alkohol- och tobakshandläggningen placerad på 
samhällsserviceförvaltningen, enheten för Bygg och Miljö. Avgifterna för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel har varje år räknats upp med 
konsumentprisindex (KPI). För avgifter kopplade till plan- och bygglagen, 
livsmedelslagstiftningen och miljöbalken har avgifterna varje år räknats upp 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det föreslås därför att även 
avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria 
läkemedel från och med år 2024 räknas upp med PKV.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2023 
Förslag till ny taxa  7 februari 2023 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 108 
Medborgarförslag 20 augusti 2021 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningene förslag. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till och medverka i framtagandet av 
en ny taxekonstruktion.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande och finner att samhällsservicenämnden bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Bygg- och miljöenheten 
Akt      
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§ 14 Dnr 00033/2023  

Verksamhetsplan bygg- och miljöenheten och 
kontrollplan livsmedel 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplanen för året 2023 antas. 
 
2. Kontrollplanen för livsmedelskontrollen för året 2023 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 1 kap 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska den operativa 
tillsynsmyndigheten (samhällsservicenämnden) upprätta en samlad tillsynsplan 
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 
 
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e 
ska kontrollmyndigheten (samhällsservicenämnden) årligen fastställa en plan 
för myndighetens livsmedelskontroll. 
 
Varje år upprättar miljöenheten en verksamhetsplan som ger riktlinjer för 
miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare 
deltar i framtagandet av behovsutredning och prioriteringar i verksamhets-
planen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som omfattar myndig-
hetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad verksamhetsplan) och en som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt livsmedelslagstiftningen (kallad 
kontrollplan).  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 3 februari 2023 
Verksamhetsplan 2023 Bygg- och miljöenheten 3 februari 2023 
Kontrollplan livsmedel 2023 3 februari 2023 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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§ 15 Dnr 00012/2023  

Ändring i delegationsordningen avseende livsmedel 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till ändring i delegationsordningen för livsmedel antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen för livsmedelskontroll behöver uppdateras med 
anledning av ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (2022:8) gällande 
lagrum för registrering av livsmedelsanläggning eller anläggning som omfattas 
av krav på registrering enligt regelverket om material i kontakt med livsmedel. 
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till förvaltnings-
chef som därefter, i de fall där det är lämpligt, kan delegera vidare till 
miljöchef eller inspektör. Detta tas då i ett separat beslut.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 3 februari 2923 
Förslag ändring i delegationsordningen 3 februari 2023 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 16 Dnr 00002/2023  

Tillsyner/kontroller alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
och e-cigaretter 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.                   

Sammanfattning av ärendet 

Tillsyn enligt alkohollagen görs på serveringsställen med serveringstillstånd 
och i alla butiker som säljer och eller serverar folköl. Besök görs även på de 
försäljningsställen som säljer tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter. 
Dessutom görs besök enligt tobakslagen för att kontrollera rökfria miljöer. 
 
Tillsynsbesöken görs regelbundet av alkoholhandläggare och tillsyns-
inspektörer för att kontrollera att gällande lagstiftning följs. 
 
Under januari 2023 har vid ett (1) tillfälle genomförts tillsyn på två (2) 
serveringsställen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 30 januari 2023 
Tillsyner tobak och alkohol januari 2023 

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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§ 17 Dnr 00029/2023  

Bokslut 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bokslut 2022 avseende drift och investering med förslag till överföringar 

till 2023 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Bokslut 2022 avseende drift visar på ett överskott på 1 090 000 kronor. De 
största avvikelserna finns på plan- och byggenheten, bostadsanpassnings-
bidrag, verksamhetsstöd samt räddningstjänst.  
 
Plan- och byggenheten har ett överskott som till största delen beror på lägre 
lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Hos enheten finns även 
bostadsanpassningsbidrag som under året blivit högre än beräknat. 
 
Verksamhetsstöd redovisar ett överskott avseende lägre kostnader för övriga 
främmande tjänster. 
 
Räddningstjänst har ett underskott med anledning av ökade kostnader för 
drivmedel samt övriga främmande tjänster. 
 
Bokslut 2022 avseende investering visar på en avvikelse på 20 048 000 kronor. 
Avvikelsen består av pågående investeringsprojekt som löper över årsskiftet. 
Då samtliga investeringsprojekt pågår och förväntas kunna genomföras under 
2023 föreslås att hela överskottet överförs till 2023.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2023 
Bokslut SSN 2022 drift och investering 3 februari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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§ 18 Dnr 00051/2022  

Tertialrapport 3 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tertialrapporten godkänns.  

 
2. Vid nästa sammanträde ska information lämnas om vilka indikatorer som 

mäts och varför tertialrapporten indikerar så mycket gult.   

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har upprättat tertialrapport för tredje tertialen 
2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys.      
 
Samhällsserviceförvaltningen har under 2022 bestått av åtta olika 
verksamheter (miljöenheten, plan- och byggenheten, Räddningstjänsten, gata- 
och parkenheten, kulturenheten, fritidsenheten, biblioteken, fritidsgårdarna) 
som alla på olika sätt arbetar utåtriktat mot någon form av kund i syfte att 
skapa attraktionskraft för kommunen och som sedan i sin tur skapar 
förutsättningar för en ökad tillväxt. 
 
Ett gemensamt verksamhetsmässigt "fundament" för samtliga enheter att utgå 
ifrån är den verksamhetsidé/affärsidé som fastställts inom 
Samhällsserviceförvaltningen: "Utveckling via Samverkan och Service". 
 
Verksamheten under 2022 har till stora delar präglats av en återgång till 
normala aktiviteter och offentliga arrangemang efter en längre tid av 
verksamhetsmässiga restriktioner och begränsningar på grund av tidigare 
pandemi. Utifrån det rådande världsläget med höjda räntenivåer och varupriser 
har vi under året också sett en viss nedgång i inflödet av bland annat 
bygglovsansökningar, tillståndsansökningar och detaljplaneuppdrag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Tertialrapport 3 2022 24 januari 2023 

Samhällsservicenämnden 2023-02-14
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): På nästa sammanträde ska information lämnas om vilka 
indikatorer som mäts och varför tertialrapporten indikerar så mycket gult.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande och finner att samhällsservicenämnden bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 19 Dnr 00034/2023  

Internkontrollrapport 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Internkontrollrapporten för 2022 godkänns.      

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har upprättat internkontrollrapport för 2022 och 
förslaget är att den godkänns.  
 
En tydlig och tillräcklig internkontroll syftar till att säkerställa ändamåls-
enlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, 
säkerhet, efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och 
hanteras. Den interna kontrollen styrs av Ljusdals kommuns reglemente för 
intern kontroll. 
 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver 
vad som ska kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska årligen följas 
upp och analyseras och den interna kontrollen är en del av nämndens 
utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär att varje nämnd 
ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten i kommunen.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Internkontrollrapport 7 februari 2023 

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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§ 20 Dnr 00035/2023  

Verksamhetsplan 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplan för 2023 godkänns.           

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023. 
 
Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska bidra 
till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan samt nå 
de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda 
indikatorer.  
 
Här ska nämnden visa vilka åtgärder som kommer att genomföras under 
planperioden för att bidra till fullmäktiges mål. Genom verksamhetsplanens 
uppdrag och fördelad budget synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom 
sitt ansvarsområde.  
 
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 
sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och 
omsätter planerna i praktisk handling.             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Verksamhetsplan SSN 2023 6 februari 2023 

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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§ 21 Dnr 00011/2022  

Budget 2023 - detaljbudget 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2023 samt ELP 2024-2025 

avseende driftbudget samt investeringsbudget godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om samhällsservicenämndens 
rambudget för budgetåret 2023 avseende driftbudget samt investeringsbudget. 
 
Förvaltningen föreslår utifrån detta rambudgetbeslut en detaljbudget 2023 samt 
ELP 2024-2025 för samhällsservicenämnden enligt bifogat siffermaterial 
(driftbudget samt investeringsbudget). 
 
Avseende driftbudget 2023 föreslås inga förändringar i budgetposter för 
verksamheterna jämfört med driftbudget 2022, annat än omfördelningar som är 
direkt kopplade till den omorganisation som tidigare beslutats gälla från och 
med 1 januari 2023. En generell uppräkning i budgetposter 2023 har skett för 
årets löneökningar, ökade personalomkostnader samt kapitalkostnader. 
 
Avseende investeringsbudget 2023 är dessa budgetposter desamma som i 
kommunfullmäktiges tidigare rambudgetbeslut. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår således samhällsservicenämnden att 
besluta om detaljbudget 2023 samt ELP 2024-2025 i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 2 februari 2023 
Detaljbudget 2023 2 februari 2023 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Samhällsservicenämnden 2023-02-14
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 22 Dnr 00001/2022  

Sammanställning av utbetalda bidrag till vägbelysning 
2022 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 
vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som har utbetalats för 2022 
presenteras för nämnden.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Sammanställning över utbetalda vägbelysningsbidrag 12 januari 2023 

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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§ 23 Dnr 00013/2023  

Delegationsbeslut 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  
          

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
Bygg: § 1-86 
Miljö: § 1-63 
Alkohol: 4 st* 
 
* Under januari 2023 har en (1) anmälan av cateringslokal, en (1) anmälan om 
försäljning av e-cigg över internet godkänts och registrerats av 
alkoholhandläggaren. 
 
 Även en (1) ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap, och en (1) 
anmälan om förändringar av bolag och PBI har inkommit som har beslutats 
och godkänts av alkoholhandläggaren.             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Lista delegationsbeslut 7 februari 2023 

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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§ 24 Dnr 00012/2021  

Fråga om kulturplanen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      

Sammanfattning av ärendet 

Ledamoten Iréne Jonsson ställer en fråga om status på kulturplanen som 
samhällsservicenämnden skickade till kommunstyrelsen i november och som 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Den fanns med på dagordningen till kommunstyrelsen 12 januari, men drogs ur 
mötet med motiveringen att den skulle remitteras bredare än vad som tidigare 
har gjorts.  
 
Någon remiss är ännu inte skickad då den politiska ledningen fortfarande 
funderar på vilka som ska remitteras. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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Plats och tid Ljusdalssalen, tisdagen 14 februari 2023 klockan 08:30-11:30 


Beslutande Ledamöter 
Ulf Nyman (M), Ordförande 
Jens Furuskog (SD), 1:e vice ordförande 
Bertil Skoog (L) 
Christer Sjöström (LB), ersättare för Jonny Mill (LB) 
Iréne Jonsson (S) 
Sigurd Mattsson (C) 
Pär Nyberg (C), ersättare för Oscar Löfgren (V) 
 


 Ej tjänstgörande ersättare 
Magnus Florkölen (SD) 
Kenneth Kenthin (MP) 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Peter Nystedt, Räddningschef, § 12 
Anders Berg, gata- och parkchef, § 12 
Ann-Catrin Stolt, bygg- och miljöchef, § 12-16 
Helena Olovsdotter Haglund, utvecklingsstrateg, § 12 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Iréne Jonsson 


Justeringens plats och tid Digital justering, 2023-02-17 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 12-24 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Ulf Nyman   


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


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2023-02-14 


Datum för anslags uppsättande 2023-02-17 


Datum för anslags nedtagande 2023-03-13 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 12 Dnr 00015/2023  


Statuspresentation från bygg- och miljöenheten, gata- 
och parkenheten och Räddningstjänsten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Räddningstjänsten: 
Räddningschef Peter Nystedt redogör för arbetet på Räddningstjänsten:  
 
383 räddningsinsatser 2022. 
7 heltidsanställda. 
Bra personalsituation just nu. 
 
Två stora förändringar 2022: 
 
• Räddning i samverkan, RIS 


• 18 kommuner med totalt cirka 480 000 invånare. 
• 7 räddningstjänstorganisationer. 
• 55 brandstationer. 
• Gemensam finansiering. 
• 5 beslutande nivåer. 
• Tryggt med resurser från andra håll. 


 
• Förebyggande arbete 


• Samverkan för att stärka det förebyggande arbetet i Hälsingland. 
 
Problem med ekonomin 
• Det riktade statliga bidraget kommunen får för RIS går in i kommun-


kassan, men kommer inte räddningstjänsten till del, eftersom det saknas 
särskilt beslut därom.  


• Fördyring drivmedel. 
• Smyghöjning gällande datorer och telefoni (funktionshyra). 
 
Gata- och parkenheten 
Gata- och parkchef Anders Berg redogör för status på enheten: 
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• På enheten finns nio fasta tjänster. 
• Enheten köper tjänster av arbetsmarknadsenheten, AME, till exempelvis 


grönyteskötsel och skottning av övergångsställen vintertid. 
• Anders Berg och en person till arbetar med administration. 
• Parkdelen har bara säsongsanställda, två personer som arbetar med 


grönyteskötsel. Tyvärr hinner man inte med alla grönytor så 2023 kommer 
antalet sommarblommor minskas ner till hälften för att man ska hinna 
rensa mer ogräs. 110 urnor med blommor kommer dock att köras ut i 
kommunen i år. 


• Enheten sköter också kommunens 18 lekparker. 
• Gatuverksamheten består av åtta personer på beredskap; två och två 


vintertid och en sommartid.  
• Man har en egen verkstad eftersom man måste kunna fixa saker dygnet 


runt. 
• Tillsammans med Trafikverket sköter kommunen 6 000 belysningspunkter 


på statliga och kommunala gator. 
• På Åkerslund fins en sandficka där medborgarna får hämta sand. Detta 


fungerar inte särskilt bra och den kommer som ett ärende till nämnden 
snart. 


• Hastighetsdämpande åtgärder sommartid - Anders Berg tittar på olika 
system för hastighetsdämpning. 


• Då massor har blivit dyra har man startat ett projekt där man tittar på 
möjligheten att återbruka material (massor). 


 
Bygg- och miljöenheten 
Tillsyn och kontroll inom miljö, livsmedel, bygg och alkohol med flera. 
Verksamheten styrs av ett stort antal lagar, blanda annat: 
• Miljöbalken. 
• Plan- och bygglagen. 
• Livsmedelslagen. 
• Alkohollagen. 
 
Redovisning av resultat för 2022 Miljöenheten 
Livsmedel 
Planerad kontroll  937 
Utförd kontroll  912  (97 procent) 
25 timmar flyttas över till 2023. 
Uppföljande på grund av bristande efterlevnad 67. 
 
Hälsoskydd 
Planerad kontroll  364 
Utförd kontroll  297 (82 procent)  
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Ett samarbetsprojekt har startats upp mellan Livsmedel och hälsoskydd. 
 
Miljöskydd 
Planerad kontroll  1 110 
Utförd kontroll  1 084 (98 procent) 
 
Målen för 2022 har uppfyllts. 
 
Samverkansgrupper har startats med kommunens båda bolag, Ljusdal Energi 
AB samt AB Ljusdalshem, där man på ett tidigt plan kan processa ärenden. 
 
Utvecklingsstrateg 
Helena Olovsdotter Haglund informerar om hennes nya roll som utvecklings-
strateg. Samhällsserviceförvaltningen har nu en stab, besående av Helena 
Olovsdotter Haglund, förvaltningschef Lasse Norin samt Esbjörn Johansson 
(50 procent). 


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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§ 13 Dnr 00020/2023  


Översyn av taxan för serveringstillstånd med anledning 
av bifallet medborgarförslag 


Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  


Kommunfullmäktige beslutar 
 
1. Det nya förslaget till taxa gällande serveringstillstånd, tobak, tobaksfria 


nikotinprodukter, receptfria läkemedel och folköl antas. 
 


2. Avgifter enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel ska från och med den 1 januari 2024 och därefter den 1 januari 
årligen uppräknas enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) med 
oktober som basmånad. Samtliga avgifter ska avrundas till närmsta 10-tal 
kronor. 


 
Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till och medverka i framtagandet 


av en ny taxekonstruktion.  


Sammanfattning av ärendet 


26 september 2022, § 108 fattade kommunfullmäktige beslut om att bifalla ett 
medborgarförslag gällande en översyn av taxan för serveringstillstånd. 
 
Medborgarförslaget gällde en översyn av taxan för tillfälligt serveringstillstånd 
då förslagsställaren ansåg att kostnaden var för hög för enstaka tillfällen. Vid 
översynen har dock hela taxan gåtts igenom och översynen har gjorts genom 
att dels se över den faktiska handläggningstiden för varje ärende samt att 
jämföra taxan mot närliggande kommuner (Hudiksvall/ Nordanstig samt 
Bollnäs/Ovanåker/Söderhamn). I bifogat förslag till ny taxa ska nämnas att 
Bollnäs/Ovanåker/Söderhamn (kommunalförbundet Hälsingland) ännu inte 
hade uppdaterat sin taxa inför 2023 och att deras avgifter därför motsvarar 
avgiften för 2022. Enligt uppgift kommer de dock att höja avgiften med KPI 
(10,9 procent) för 2023.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
8(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Utifrån att sättet att bedriva verksamhet och att servera alkohol har förändrats 
över tid har några nya avgifter specificerats då de tidigare föll under mer 
generella avgifter som bedömts vara för höga. 
 
Gällande taxan för tobak, tobaksfria nikotinprodukter samt receptfria 
läkemedel så har även den setts över då nya produktgrupper tillkommit som 
inte fanns i den tidigare taxan. 
 
Sedan 1 januari 2023 är alkohol- och tobakshandläggningen placerad på 
samhällsserviceförvaltningen, enheten för Bygg och Miljö. Avgifterna för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel har varje år räknats upp med 
konsumentprisindex (KPI). För avgifter kopplade till plan- och bygglagen, 
livsmedelslagstiftningen och miljöbalken har avgifterna varje år räknats upp 
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det föreslås därför att även 
avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med receptfria 
läkemedel från och med år 2024 räknas upp med PKV.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 februari 2023 
Förslag till ny taxa  7 februari 2023 
Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2022, § 108 
Medborgarförslag 20 augusti 2021 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningene förslag. 
 
Förvaltningen får i uppdrag att ta initiativ till och medverka i framtagandet av 
en ny taxekonstruktion.   


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande och finner att samhällsservicenämnden bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Bygg- och miljöenheten 
Akt      







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
9(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 14 Dnr 00033/2023  


Verksamhetsplan bygg- och miljöenheten och 
kontrollplan livsmedel 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplanen för året 2023 antas. 
 
2. Kontrollplanen för livsmedelskontrollen för året 2023 antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Enligt 1 kap 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska den operativa 
tillsynsmyndigheten (samhällsservicenämnden) upprätta en samlad tillsynsplan 
som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 
 
Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e 
ska kontrollmyndigheten (samhällsservicenämnden) årligen fastställa en plan 
för myndighetens livsmedelskontroll. 
 
Varje år upprättar miljöenheten en verksamhetsplan som ger riktlinjer för 
miljöenhetens tillsyns- och kontrollarbete under året. Samtliga medarbetare 
deltar i framtagandet av behovsutredning och prioriteringar i verksamhets-
planen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som omfattar myndig-
hetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad verksamhetsplan) och en som 
omfattar myndighetens ansvarsområde enligt livsmedelslagstiftningen (kallad 
kontrollplan).  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 3 februari 2023 
Verksamhetsplan 2023 Bygg- och miljöenheten 3 februari 2023 
Kontrollplan livsmedel 2023 3 februari 2023 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S) bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
10(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
11(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 15 Dnr 00012/2023  


Ändring i delegationsordningen avseende livsmedel 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till ändring i delegationsordningen för livsmedel antas.  


Sammanfattning av ärendet 


Delegationsordningen för livsmedelskontroll behöver uppdateras med 
anledning av ändringar i Livsmedelsverkets föreskrifter (2022:8) gällande 
lagrum för registrering av livsmedelsanläggning eller anläggning som omfattas 
av krav på registrering enligt regelverket om material i kontakt med livsmedel. 
 
I den föreslagna delegationsordningen delegeras beslutsrätten till förvaltnings-
chef som därefter, i de fall där det är lämpligt, kan delegera vidare till 
miljöchef eller inspektör. Detta tas då i ett separat beslut.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 3 februari 2923 
Förslag ändring i delegationsordningen 3 februari 2023 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
12(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 16 Dnr 00002/2023  


Tillsyner/kontroller alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
och e-cigaretter 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.                   


Sammanfattning av ärendet 


Tillsyn enligt alkohollagen görs på serveringsställen med serveringstillstånd 
och i alla butiker som säljer och eller serverar folköl. Besök görs även på de 
försäljningsställen som säljer tobak, receptfria läkemedel och e-cigaretter. 
Dessutom görs besök enligt tobakslagen för att kontrollera rökfria miljöer. 
 
Tillsynsbesöken görs regelbundet av alkoholhandläggare och tillsyns-
inspektörer för att kontrollera att gällande lagstiftning följs. 
 
Under januari 2023 har vid ett (1) tillfälle genomförts tillsyn på två (2) 
serveringsställen.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 30 januari 2023 
Tillsyner tobak och alkohol januari 2023 


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 
13(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 17 Dnr 00029/2023  


Bokslut 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bokslut 2022 avseende drift och investering med förslag till överföringar 


till 2023 godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Bokslut 2022 avseende drift visar på ett överskott på 1 090 000 kronor. De 
största avvikelserna finns på plan- och byggenheten, bostadsanpassnings-
bidrag, verksamhetsstöd samt räddningstjänst.  
 
Plan- och byggenheten har ett överskott som till största delen beror på lägre 
lönekostnader på grund av vakanta tjänster. Hos enheten finns även 
bostadsanpassningsbidrag som under året blivit högre än beräknat. 
 
Verksamhetsstöd redovisar ett överskott avseende lägre kostnader för övriga 
främmande tjänster. 
 
Räddningstjänst har ett underskott med anledning av ökade kostnader för 
drivmedel samt övriga främmande tjänster. 
 
Bokslut 2022 avseende investering visar på en avvikelse på 20 048 000 kronor. 
Avvikelsen består av pågående investeringsprojekt som löper över årsskiftet. 
Då samtliga investeringsprojekt pågår och förväntas kunna genomföras under 
2023 föreslås att hela överskottet överförs till 2023.   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2023 
Bokslut SSN 2022 drift och investering 3 februari 2023 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
14(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 18 Dnr 00051/2022  


Tertialrapport 3 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tertialrapporten godkänns.  


 
2. Vid nästa sammanträde ska information lämnas om vilka indikatorer som 


mäts och varför tertialrapporten indikerar så mycket gult.   


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har upprättat tertialrapport för tredje tertialen 
2022. 
 
Uppföljningen är gjord i det nya styrnings- och ledningssystemet Stratsys.      
 
Samhällsserviceförvaltningen har under 2022 bestått av åtta olika 
verksamheter (miljöenheten, plan- och byggenheten, Räddningstjänsten, gata- 
och parkenheten, kulturenheten, fritidsenheten, biblioteken, fritidsgårdarna) 
som alla på olika sätt arbetar utåtriktat mot någon form av kund i syfte att 
skapa attraktionskraft för kommunen och som sedan i sin tur skapar 
förutsättningar för en ökad tillväxt. 
 
Ett gemensamt verksamhetsmässigt "fundament" för samtliga enheter att utgå 
ifrån är den verksamhetsidé/affärsidé som fastställts inom 
Samhällsserviceförvaltningen: "Utveckling via Samverkan och Service". 
 
Verksamheten under 2022 har till stora delar präglats av en återgång till 
normala aktiviteter och offentliga arrangemang efter en längre tid av 
verksamhetsmässiga restriktioner och begränsningar på grund av tidigare 
pandemi. Utifrån det rådande världsläget med höjda räntenivåer och varupriser 
har vi under året också sett en viss nedgång i inflödet av bland annat 
bygglovsansökningar, tillståndsansökningar och detaljplaneuppdrag.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Tertialrapport 3 2022 24 januari 2023 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
15(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): På nästa sammanträde ska information lämnas om vilka 
indikatorer som mäts och varför tertialrapporten indikerar så mycket gult.  


Propositionsordning 


Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till Iréne Jonssons 
tilläggsyrkande och finner att samhällsservicenämnden bifaller även detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
 
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
16(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 19 Dnr 00034/2023  


Internkontrollrapport 2022 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Internkontrollrapporten för 2022 godkänns.      


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har upprättat internkontrollrapport för 2022 och 
förslaget är att den godkänns.  
 
En tydlig och tillräcklig internkontroll syftar till att säkerställa ändamåls-
enlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, 
säkerhet, efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och 
hanteras. Den interna kontrollen styrs av Ljusdals kommuns reglemente för 
intern kontroll. 
 
Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver 
vad som ska kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska årligen följas 
upp och analyseras och den interna kontrollen är en del av nämndens 
utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär att varje nämnd 
ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 
utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna 
verksamheten i kommunen.            


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Internkontrollrapport 7 februari 2023 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 20 Dnr 00035/2023  


Verksamhetsplan 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Verksamhetsplan för 2023 godkänns.           


Sammanfattning av ärendet 


Samhällsserviceförvaltningen har upprättat verksamhetsplan för 2023. 
 
Syftet med verksamhetsplan och budget är att beskriva hur nämnden ska bidra 
till kommunfullmäktiges beslutade mål utifrån budget och långtidsplan samt nå 
de av fullmäktige beslutade målnivåerna för fullmäktiges fastställda 
indikatorer.  
 
Här ska nämnden visa vilka åtgärder som kommer att genomföras under 
planperioden för att bidra till fullmäktiges mål. Genom verksamhetsplanens 
uppdrag och fördelad budget synliggör och beslutar nämnden sin strategi inom 
sitt ansvarsområde.  
 
Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom 
sitt verksamhetsområde. Förvaltningen ansvarar för genomförandet och 
omsätter planerna i praktisk handling.             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Verksamhetsplan SSN 2023 6 februari 2023 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
18(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 21 Dnr 00011/2022  


Budget 2023 - detaljbudget 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förvaltningens förslag till detaljbudget för 2023 samt ELP 2024-2025 


avseende driftbudget samt investeringsbudget godkänns.  


Sammanfattning av ärendet 


Kommunfullmäktige beslutade i november 2022 om samhällsservicenämndens 
rambudget för budgetåret 2023 avseende driftbudget samt investeringsbudget. 
 
Förvaltningen föreslår utifrån detta rambudgetbeslut en detaljbudget 2023 samt 
ELP 2024-2025 för samhällsservicenämnden enligt bifogat siffermaterial 
(driftbudget samt investeringsbudget). 
 
Avseende driftbudget 2023 föreslås inga förändringar i budgetposter för 
verksamheterna jämfört med driftbudget 2022, annat än omfördelningar som är 
direkt kopplade till den omorganisation som tidigare beslutats gälla från och 
med 1 januari 2023. En generell uppräkning i budgetposter 2023 har skett för 
årets löneökningar, ökade personalomkostnader samt kapitalkostnader. 
 
Avseende investeringsbudget 2023 är dessa budgetposter desamma som i 
kommunfullmäktiges tidigare rambudgetbeslut. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår således samhällsservicenämnden att 
besluta om detaljbudget 2023 samt ELP 2024-2025 i enlighet med 
förvaltningens förslag.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 2 februari 2023 
Detaljbudget 2023 2 februari 2023 


Yrkanden 


Iréne Jonsson (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
19(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
20(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 22 Dnr 00001/2022  


Sammanställning av utbetalda bidrag till vägbelysning 
2022 - för kännedom 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


I samhällsservicenämndens budget finns 100 000 kronor i driftsbidrag till 
vägbelysningsanläggningar. Driftsbidragen som har utbetalats för 2022 
presenteras för nämnden.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Sammanställning över utbetalda vägbelysningsbidrag 12 januari 2023 


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 
21(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 23 Dnr 00013/2023  


Delegationsbeslut 2023 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.  
          


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
Bygg: § 1-86 
Miljö: § 1-63 
Alkohol: 4 st* 
 
* Under januari 2023 har en (1) anmälan av cateringslokal, en (1) anmälan om 
försäljning av e-cigg över internet godkänts och registrerats av 
alkoholhandläggaren. 
 
 Även en (1) ansökan om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap, och en (1) 
anmälan om förändringar av bolag och PBI har inkommit som har beslutats 
och godkänts av alkoholhandläggaren.             


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 7 februari 2023 
Lista delegationsbeslut 7 februari 2023 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
22(22) 


Datum 
2023-02-14 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 24 Dnr 00012/2021  


Fråga om kulturplanen 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.      


Sammanfattning av ärendet 


Ledamoten Iréne Jonsson ställer en fråga om status på kulturplanen som 
samhällsservicenämnden skickade till kommunstyrelsen i november och som 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 
 
Den fanns med på dagordningen till kommunstyrelsen 12 januari, men drogs ur 
mötet med motiveringen att den skulle remitteras bredare än vad som tidigare 
har gjorts.  
 
Någon remiss är ännu inte skickad då den politiska ledningen fortfarande 
funderar på vilka som ska remitteras. 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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