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§ 1 Dnr 00383/2019 
 ADM.2019.26  

Verksamhetsplan - Kontrollplan för livsmedel 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Kontrollplanen för livsmedel för 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) § 3e 

ska kontrollmyndigheten (Samhällsservicenämnden) årligen fastställa en 

plan för myndighetens livsmedelskontroll.  

 

Motivering till beslut 

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 

verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen delas upp i två delar, en som 

omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken (kallad 

verksamhetsplan) och en som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt 

livsmedelslagstiftningen (kallad kontrollplan).  

 

Kontrollplanen beskriver nämndens kontroll av livsmedelsanläggningar 

utifrån livsmedelslagstiftningen. Syftet med planen är att den ska visa hur de 

krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelkedjan uppfylls av 

myndigheten.  

 

Övrigt 

Tidigare har verksamhetsplan samt kontrollplan antagits samtidigt i 

nämnden, men från och med 2020 kommer de att delas upp då kontrollåret 

för livsmedel gäller för 1 januari – 31 december 2020 medan kontrollåret för 

miljöbalkstillsynen gäller för 1 april – 31 mars 2020.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse, 18 december 2019 

Kontrollplan livsmedel år 2020, 18 december 2019 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 
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§ 2 Dnr 00002/2019  

Detaljplan för del av Höga 7:1 med flera 
"Cirkulationsplats vid Höga" - antagande 

Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Detaljplanen för del av Höga 7: l med flera "Cirkulationsplats vid Höga" 

antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Detta planförslag syftar till att ändra del av detaljplan som påverkas av 

vägplanen för att möjliggöra vägbytet med Trafikverket. Även strandskyddet 

upphävs och en utökning av befintliga byggrätter i området möjliggörs. 

 

Planförslaget  har varit föremål för samråd under tiden 4 december 2017 till 

12 januari 2018. Efter revideringar har förslaget ställts ut för granskning, 

granskningstiden har pågått från 4 februari 2019 till 4 mars 2019. 

 

Tre granskningsutlåtanden har inkommit och kommenterats. Vissa 

redaktionella ändringar samt förtydliganden har tillförts planhandlingarna. 

 

Planprocessen har bedrivits med ett utökat förfarande och planen ska således 

antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 3 Dnr 00363/2019  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
medborgarförslag med önskemål om kommunens 
agerande gällande kraftledning mellan Nordsjö och Nor 
längs Kalvsjöns östra strand 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår medborgar-

förslaget då kommunen inte äger den aktuella kraftledningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med åtgärdsförslag gällande 

kraftledningen längs Kalvsjöns östra strand. Enligt medborgarförslaget har 

kraftledningens dragning inneburit en begränsning och oro från 

fastighetsägare och allmänheten i området. 

 

Avsändaren anser att befintlig sträckning av kraftledningen är olämplig av 

många skäl. Bland annat genom negativa miljö- och hälsoeffekter, här 

refereras till strålskyddsmyndigheten och Miljöbalken. Elsäkerhetsverket 

omnämns i resonemanget kring att dragningen är olämplig ur ett allmänt 

perspektiv då den korsar/går nära allmänna badplatser, campingar och 

strövområden. 

 

I ärendet nämns också att kraftledningen begränsar utnyttjandet av mycket 

attraktiv mark för kommunen och dess invånare och besökare i närheten av 

Kalvsjön. Kraftledningen ligger inom område av riksintresse för naturvård 

och friluftsliv samt har ett värde för nybyggnation och expansion som kan 

hindras av kraftledningens nya sträckning. Avsändaren menar vidare att det 

således torde finnas även ekonomiskt intresse för kommunen att ändra 

sträckningen på denna ledning för att möjliggöra samhällsutveckling och 

ökad markåtkomst samt allmänhetens tillgänglighet i området.   

 

Samhällsserviceförvaltningen förstår förslagsställarens oro och har en positiv 

syn på det medborgarförslag som inkommit. Det finns starka och tydliga skäl 

för att överväga åtgärder för att få ner mikrotesla (µt) nivåerna invid 

byggnader som används som permanentbostäder. Även argumentet att skapa 

mer attraktiv mark kring ledningsgatan är ett rimligt skäl att på sikt 

markförlägga delar av den aktuella kraftledningen.  
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Från kommunens sida är en lösning med så mycket markkabel som möjligt 

att föredra, då det ger mindre påverkan för boende, natur och möjligheten till 

framtida expansion i området. Utöver det som nämns i medborgarförslaget 

så finns även ett LIS-område intill Kalvsjön, vilket också är ett skäl för att 

markkabel kan bli aktuellt. 

 

Innan beslut tas att befintlig kraftledning markförläggs bör en 

finansieringslösning vara klar som är samhällsekonomiskt försvarbar.  

 

Förslagsvis bör man inleda finansieringsdiskussioner tillsammans med 

ledningsägare, kommunen och berörda fastighetsägare.      

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2019 

Medborgarförslag med bilagor 26 augusti 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 4 Dnr 00233/2019  

Detaljplan för Sörkämsta 7:27 med flera - planuppdrag 
och samråd 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att upprätta detaljplan för 

Sörkämsta 7:27 med flera ”Bostäder vid Horne”. 

 

2. När planförslaget upprättats skickas det ut på samråd.  

 

3. Exploatören och Ljusdals kommun svarar för 50 procent vardera av 

eventuella erforderliga utredningar för planens upprättande.     

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med planläggning av området är att möjliggöra markanvändningen 

bostadsändamål. 

 

Samhällsservicenämnden gav positivt planbesked för planläggning av 

Sörkämsta 7:27 med flera den 28 maj 2019 § 81. 

 

Kommunen har tecknat reservationsavtal med exploatören avseende Nore 

2:58, vilken i dagsläget ägs av kommunen och ligger inom planområdet. 

 

Planläggning bedöms inte bli så betydande att en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap. miljöbalken bör upprättas. Länsstyrelsen delar denna 

bedömning (skrivelse 23 augusti 2019). 

  

Planläggning av området för bostadsändamål strider inte mot den 

kommuntäckande eller den fördjupade översiktsplanen för Ljusdal och 

bedöms kunna ske genom standardförfarande. 

 

Planarbetet påbörjas först då ett formellt beslut om att inleda planläggning 

(planuppdrag) fattats. Det är den lagstiftning som gäller vid detta beslut som 

ska användas vid upprättande och senare tolkning av den färdiga 

detaljplanen.   
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 december 2019 

Samhällsservicenämndens protokoll 28 maj 2019, § 81  

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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§ 5 Dnr 00376/2019  
 BYGG.2019.386 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enfamiljshus på Borr 5:98 i Ljusdal  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen meddelas 

att bygglov för den sökta åtgärden kan tillåtas med nedanstående 

tillhörande villkor och upplysningar. Beslutet är med stöd av 9 kap. 30 § 

plan- och bygglagen.  

 

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. 

 Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 Närhet till vattentäkt kan innebära att bergvärme inte kan anläggas. 

Detta prövas separat av miljöenheten.  
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§ 6 Dnr 00377/2019  
 BYGG.2019.394 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
Järvsö-Vik 4:34 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen.  

 

2. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 

antas Simon Clemin  med certifieringsnummer SC0925-11 

 

3. Avgiften för beslutet är 9 290 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.  

 

6. Sökande uppmanas kontakta plan- och byggenheten för att boka ett 

tekniskt samråd. 
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§ 7 Dnr 00378/2019  
 BYGG.2019.125 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra parhus på 
Järvsö-Kyrkby 23:33 i Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende uppförande av 

källarvåning, och delvis placering på prickad mark, mark som inte får 

bebyggas, liten avvikelse medges. 

 

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

 

3. Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen 

antas Jan Frisk med certifieringsnummer SC0428-12. 

 

4. Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Sökande uppmanas kontakta plan- 

och byggenheten för att boka detta.  

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett 

startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen. 

 

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 

9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.  

 

Avgiften för beslutet är 22 644 kronor i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

 

Avgift för startbesked faktureras separat.   

Övriga kända sakägare om inte för många (meddelas om vad som står i 

POIT) 

 

Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar 

 

Hur man överklagar, se bilaga. 
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§ 8 Dnr 00380/2019  
 BYGG.2017.322 

Byggsanktionsavgift på fastigheten Bondarv 13:27 
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§ 9 Dnr 00351/2019  
 BYGG.2019.146 

Sanktionsavgift gällande byggnad på Svedja 13:8 i 
Färila  
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§ 10 Dnr 00367/2019  

Yttrande över remiss gällande medborgarförslag med 
önskemål om att Färila simhall byggs ut till ett 
äventyrsbad 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga om Färila simhall till 

äventyrsbad med spaavdelning. I dagsläget pågår byte av renings-

anläggningen där kommunen har avsatt 7,1 miljoner kronor för ändamålet. 

På grund av kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att 

medborgarförslaget ska kunna prioriteras.     

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 11 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 15 

Medborgarförslag 25 januari 2018 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

18(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 11 Dnr 00368/2019  

Yttrande över remiss gällande medborgarförslag om 
flytt av skjutbanan i Måga 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om flytt av skjutbanan i 

Måga. En utredning om huruvida skjutbanan i Måga ska flyttas kommer att 

vara mycket omfattande och kräva stora utredningsresurser, där flera 

förvaltningsenheter ska involveras. Fritidsenheten inom samhällsservice-

förvaltningen har för närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant 

utredningsarbete i närtid, med tanke på den ekonomiska situation som 

förvaltningen står inför de kommande åren.    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 12 juni 2017, § 96 

Medborgarförslag 9 juni 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

19(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 12 Dnr 00369/2019  

Yttrande över remiss gällande medborgarförslag om 
förbättringar för båtlivet i och runt Ljusdals tätort 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit gällande önskemål om att förbättra 

båtlivet i och runt Ljusdals tätort. Medborgarförslaget omfattar bland annat 

angöringsmöjligheter och nya bryggor. Föreningar har möjlighet att söka 

inventariebidrag på 50 procent av kostnaderna upp till 15 000 kronor, det vill 

säga 7 500 kronor per år och förening/föreningssektion i bidrag. På grund av 

kommunens ekonomiska läge finns inte utrymme för att medborgarförslaget 

ska prioriteras. Båtföreningar som är intresserade av nya bryggor hänvisas 

att söka bidrag enligt ovan.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2019, § 132 

Medborgarförslag 3 oktober 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

20(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 00370/2019  

Yttrande över remiss gällande motion från  
Markus Evensson (S) om professionell skjutbana i 
kommunen 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Markus Evensson (S) har inkommit med yrkande om att 

Ljusdals kommun ska utreda möjligheterna att etablera och bygga en 

professionell skjutbana i kommunen för sportskytte i form av pistol-, 

revolver-, gevärs- och bågskytte samlat i en och samma anläggning. En 

utredning av denna typ kommer att vara mycket omfattande och kräva stora 

utredningsresurser. Fritidsenheten inom samhällsserviceförvaltningen har för 

närvarande inga möjligheter att prioritera ett sådant utredningsarbete i närtid, 

med tanke på den ekonomiska situation som förvaltningen står inför under 

de kommande åren.    

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 12 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 november 2017, § 153 

Motion 27 november 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

21(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 14 Dnr 00371/2019  

Yttrande över remiss gällande motion från  
Markus Evensson (S) om sportbur på Östernäs 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås.   

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inlämnats gällande önskemål om en sportbur på Östernäs. 

 

Förslagsställaren skriver ”att Östernäs är ett av kommunens största 

utvecklingsområden, vi kan fortsätta utveckla och bygga ut möjligheterna för 

våra invånare på mötesplatsen.”  

 

Det finns idag kompletta multiarenor motsvarande sportburar, på fem olika 

orter i kommunen (Färila, Järvsö, Ramsjö, Ljusdal och Los), det vill säga en 

multiarena per kommundel. 

 

I dagsläget finns inte någon ekonomisk förutsättning i kommunens budget 

för att finansiera en sportbur på Östernäs.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Kommunfullmäktiges protokoll 29 januari 2018, § 7 

Motion 19 december 2017 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

22(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 15 Dnr 00098/2019  

Svar på skrivelse från Marie-Louise Hellström (LB) 
gällande markering av ridstigar 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden beslutar att bevilja förslaget.    

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren föreslår markering av ridstigar vid ridhuset och på 

Kläppaåsen. Detta är en verksamhetsfråga för fritidsenheten.  

 

I projektet ”Åretruntarena på Kläppaåsen” ingår att tydligt märka upp de 

stigar som används för skidor, löpning, cykel och ridning. Detta är ett 

pågående projekt som startades 2019 och förväntas vara klart under år 2020. 

Involverade markägare kommer att kontaktas.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Skrivelse 12 oktober 2016 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Förslagsställaren 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

23(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 16 Dnr 00375/2019  

Förslag till förändring av lönebidrag till föreningar 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Lönestödet till hembygdstjänst samt idrottsföreningar tas bort från och 

med 1 januari 2021.  

 

2. Lönestödet till den gemensamma tjänst som finns på föreningarnas 

löneadministration bibehålls men minskas från 40 procent till 30 

procent.          

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun är en av få kommuner som har dessa lönebidrag kvar. 

Fritidsenheten vill omfördela resurser och skapa ett utrymme inom 

rambudget för att ha ekonomi till periodiskt underhåll av de fastigheter som 

enheten ansvarar för. Fritidsenheten kan, genom ett förnyat aktivt arbetssätt, 

stötta våra föreningar på andra sätt än med lönestöd, genom att finnas 

tillgängliga ute i föreningarna runt om i kommunen istället för att några få 

föreningar har lönestöd och de flesta är helt utan. I riktlinjerna från 2007 står 

det:  ”De lönebidragsanställda som finns i en kommundel ska solidariskt 

hjälpa till med skötsel av de olika anläggningarna i området.”  

 

Konsekvenserna av förslaget innebär att endast ett mindre antal föreningar i 

kommunen inte kommer att få fortsatt lönestöd från kommunen med mellan 

5-20 procent från och med 1 januari 2021. Arbetsförmedlingens nivå på 

bidrag påverkas inte av beslutet. Gällande föreningarnas löneadministration 

minskas bidraget från 40 procent till 30 procent då täckningsgraden för år 

2019 varit 110 procent i bidrag. Detta blir ett fortsatt stöd i att vara 

behjälplig till föreningarna då de söker bidrag från Arbetsförmedlingen.

  

Ett politiskt beslut bör fattas tidigt under våren år 2020 för att möjliggöra en 

omställningstid för varje enskild föreningsbudget och berörd personal inför 

år 2021. 

 

      



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

24(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 december 2019 

Bilaga: förslag på neddragning lönestöd 12 december 2019 

Yrkanden 

Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

 

Kent Simsson (C): avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden 

bifaller Sune Frosts yrkande.  

 

Reservation 

 

Kent Simsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

25(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 17 Dnr 00365/2019  

Fördelningen av bidrag till fritidsfisket verksamhetsåret 
2019 - 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 2019.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 december 2019 

Fördelning Fiskebidrag 2019 

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 

26(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 00362/2019  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
Riktlinje Spelfria arbetsplatser 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden ställer sig bakom förslaget till ”Riktlinje 

Spelfria arbetsplatser” och har inget att erinra avseende formuleringarna 

i förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 1 januari 2018 likställs spelberoende med missbruk av alkohol och 

droger och ändringar i socialtjänstlagen tydliggör kommuners ansvar att 

förebygga och motverka spelmissbruk. Riktlinjen Spelfria arbetsplatser är en 

del i kommunens arbete med att skapa hälsofrämjande och trygga 

arbetsplatser och minska sjukfrånvaron. Riktlinjen Spelfria arbetsplatser är 

en utökning av Riktlinje Alkohol- och drogfria arbetsplatser och är uppdelad 

i vilka ansvarsområden som arbetsgivare, medarbetare samt chef har för att 

förebygga ohälsa och olyckor på arbetet.         

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 december 2019 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 12 november 2019, § 110 

Riktlinje Spelfria arbetsplatser 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

27(27) 

Datum 

2020-01-08 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 19 Dnr 00127/2019  

Delegationsbeslut 2019 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.    

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN 38-74 

Räddningstjänsten 2019-120 - 2019-123 

 2019-125 

 2019-131 

 2019-134 

 2019-137 - 2019-138 

 2019-143 

 2019-145 

 2019-147 

 2019-149 

 2019-155 - 2019-156 

 2019-162 - 2019-165 

 2019-179    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 januari 2020 

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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