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§ 25 Dnr 00014/2023  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten 
• Sportlovet var fullt med verksamhet: kulturenheten hade aktiviteter i 

hela kommunen. 
• Tvåorornas kör har avslutats med stor konsert - kören startas upp i höst 

igen. 
• Ansökan till Kulturrådet har skickats gällande regional samverkan. 
• Nästa konsert med kulturskolan är en musikalkonsert och äger rum den 

27 mars.   
• Slottehubben är ofta uppbokad och just nu ser man över kontraktet. 
• 1-procentsuppdraget gällande konstnärlig utsmyckning vid Ämbarbo 

skola har slutförts – ”Barnens egen sagovärld”. 
• Konstkuben är fullbokad med en väntetid på 1,5 år- Stenhamres 

högstadium kommer att ha vårsalong i konstkuben. 
• Konstverket "Spelglädje" behöver restaureras. Elin Sundberg för dialog 

med Trafikverket om huruvida rondellen vid Odd Fellow är en lämplig 
placering för konstverket eller om det ska placeras på annan plats. 

• Konstverket "Hildur och Helmer” behöver också lagas och dialog förs 
med konstnären om detta. 

• Östernäsområdet ses över i samarbete med fritidsenheten och gata- och 
parkenheten med flera - Graffittiväggen ska anläggas samtidigt med 
basketplanen. 

• Just nu jobbas det med medarbetarundersökningen och det hålls 
medarbetar- och lönesamtal. 

• Elin Sundberg har varit på möte i Los om kulturaktiviteter där och hon 
ska också på möte i Fågelsjö om Gammelgården. 

• Kulturplanen ska ut på remiss till kulturföreningarna. 
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Biblioteken 
• Sportlovet var lyckat med aktiviteter i alla bibliotek: 

• Bamsekalas 
• Rymdpyssel för mellan- och högstadiet och man såg UFO Sweden 

på bio. 
• Tyvärr blev många medarbetare sjuka efter sportlovet. 
• Bokbusschauffören är sjukskriven och just nu rattar pensionären Bengt 

bussen. 
• Det blir trångt i biblioteket ibland och konflikter uppstår. Det märks att 

det saknas fritidsgård för de som ännu inte får gå till fritidsgårdarna. 
• Poesiläsning onsdag 15 mars klockan 17.00. 
 
Fritidsgårdar 
• Sportlovsaktiviteter anordnades lokalt med bio, skidor med mera i alla 

kommundelar, förutom Ramsjö. 
• Spel, aktiviteter och samtal är viktigt på fritidsgårdarna. 
• Innemiljön på Kläppa ses över tillsammans med besökarna.  
• Tyvärr förekommer bruk och handel av narkotika i närheten av 

fritidsgårdarna. Man har dock ett bra samarbete med polisen runt detta 
och försöker skapa trygghet. 

• Pensionsavgång - en ny fritidsledare ska rekryteras till Färila. 
• En halvtid på Kläppa är tillsatt av behörig person. Det kan eventuellt bli 

en utökning till heltid. 
 
Fritidsenheten 
• Det har varit stort tryck på alla vinterarenor under vintern; skidspår, 

isbanor med mera. Även hallarna har fyllts. 
• Vintern har varit besvärlig med varmt och kallt väder om vartannat. 
• Nya flacka spår efterfrågas och har dragits på Älvvallen och på 

golfbanan. 
• Skridskokul på IP har lockat många barn. 
• Skidstugan ska byggas - under tiden kan Tennishallen användas som 

samlingslokal och för ombyte. 
• Efter att Ljusdalshem har tagit över fritidsfastigheterna försöker man 

hitta uppdelningen mellan Ljusdalshem och fritidsenheten - vem ska 
göra vad? 

• Broschyrer kommer att skickas ut - "Fiska" och "Vandra och Cykla". 
Los är även med i "Magasin Vildmark". 
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• En pensionsavgång är aktuell och man ser över hur organisationen ska 
se ut på fritidsenheten: 
6 personal på simhallen, 6 idrottsplatsvaktmästare, 2 på kansliet samt 
Torleif Bakke är tanken. 

• Basketplanen på Östernäs ska anläggas och man tittar på den i 
samarbete med kulturenheten, gata- och parkenheten samt plan och 
bygg. 

• Det finns möjlighet att söka bidrag från Arvsfonden samt från till 
exempel vindkraftsfonder - fritidsenheten är remissinstans för 
ansökningar till vindkraftsfonder. 

• Efter att virussjukdomen ”Badhusfötter” upptäcktes i simhallen hölls 
den stängd, men nu har den öppnat igen. 

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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§ 26 Dnr 00121/2022  

Ansökan från Björkbergs byalag om att få Björkbergs 
gamla skola godkänd som samlingslokal 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
2. En översyn och revidering av reglemente för driftsbidrag till 

samlingslokaler ska göras.  
 
3. En översyn och revidering av reglemente för investeringsbidrag för 

samlingslokaler ska göras. 
 
4. Ansökningen om begäran att bli samlingslokal tas upp igen när översyn 

och revidering av reglementen är klar och beslutad.  

Sammanfattning av ärendet 

Under alla år har Björkbergs gamla skola varit byns naturliga samlingslokal 
med återkommande aktiviteter, fotoutställningar och uthyrningar.  
 
Byalaget önskar att skolan blir en godkänd samlingslokal och på så sätt kan 
ansöka om driftbidrag samt investeringsbidrag från kommunen. 
Medlemsavgifter och ett litet bidrag har hittills täckt elkostnader och 
försäkring till en kostnad av cirka 11 000 kronor per år men större projekt 
har inte genomförts på grund av ekonomiska förutsättningar. Byalaget vill 
förbättra skolan som samlingslokal och planerar för framtida satsningar.        
 
Samhällsserviceförvaltningens föreslår att Björkbergs skola ska godkännas 
som samlingslokal.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 9 februari 2023 
Ansökan från Björkbergs byalag med bilagor 19 september 2022 
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Yrkanden 

Iréne Jonsson (S):  
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
2. En översyn och revidering av reglemente för driftsbidrag till 

samlingslokaler ska göras.  
 
3. En översyn och revidering av reglemente för investeringsbidrag för 

samlingslokaler ska göras. 
 
4. Ansökningen om begäran att bli samlingslokal tas upp igen när översyn 

och revidering av reglementen är klar och beslutad. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet ska 
återremitteras och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till  
Iréne Jonssons tilläggsyrkanden och finner att nämnden bifaller dessa.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 27 Dnr 00153/2022  

Ansökan från Ångsäters by- och badförening om att få 
bystugan godkänd som samlingslokal 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet återremitteras. 
 
2. Ansökningen om begäran att bli samlingslokal tas upp igen när översyn 

och revidering av reglementen är klar och beslutad.   

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen önskar att bystugan blir en godkänd samlingslokal och på så sätt 
kunna komma åt ett ekonomiskt driftbidrag från kommunen. Framtida planer 
på ovanstående satsningar kan då fortsätta för att förbättra lokalen som 
samlingslokal.  
 
Alla erforderliga handlingar är inskickade och har granskats av fritids-
enheten; stadgar, verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse samt 
årsmötesprotokoll. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att Ångsäters by- och badförenings 
bystuga godkänns som samlingslokal.              

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 13 februari 2023 
Ansökan från Ångsäters by- och badförening med bilaga 24 november 2022 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S): ärendet återremitteras. 
 
Ansökningen om begäran att bli samlingslokal tas upp igen när översyn och 
revidering av reglementen är klar och beslutad.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att ärendet ska 
återremitteras och finner att nämnden bifaller detta. 
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Vidare ställer ordföranden proposition om bifall eller avslag till  
Iréne Jonssons tilläggsyrkande och finner att nämnden bifaller detta. 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 28 Dnr 00039/2023  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Investeringsbidraget till samlingslokaler fördelas enligt följande: 
 

Skålbo Rossla Skridsviks Bygdegårdsförening  57 600 kr 
Hybo Bygdegårdsförening  15 090 kr 
Ytterygs Bygdegårdsförening  19 839 kr 
Föne Bygdegårdsförening  0 kr  

 
2. Pengarna tas från investeringskonto till samlingslokaler.         

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun budgeterar årligen 100 000 kronor i investeringsbidrag till 
samlingslokaler. Samlingslokalen kan få bidrag med högst 50 procent av 
godkänt bidragsunderlag.  
 
Fyra ansökningar om investeringsbidrag till samlingslokaler har inkommit. 
Totalt ansökt belopp är 129 957 kronor. Eftersom det totalt ansökta beloppet 
överstiger de medel som finns anvisade i budget, behöver en prioritering 
göras.  
 
Samhällsserviceförvaltningens förslag är att investeringsbidraget fördelas 
enligt följande:   
 

 
Förening 

Ansökt 
bidragsbelopp 

Beviljat 
bidragsbelopp 

Skålbo Rossla Skridsviks Bygdegårdsförening 57 600 kr 57 600 kr 
Hybo Bygdegårdsförening 15 090 kr 15 090 kr 
Ytterygs Bygdegårdsförening 19 839 kr 19 839 kr 
Föne Bygdegårdsförening 37 428 kr 0 kr 
Totalt  129 957 kr 92 529 kr 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 mars 2023 
Ansökan från Skålbo Rossla Skridsviks Bygdegårdsförening 31 december 2022 
Ansökan från Föne Bygdegårdsförening 29 december 2022 
Ansökan från Hybo Bygdegårdsförening 29 november 2022 
Ansökan från Ytterygs Bygdegårdsförening 26 september 2022 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Skålbo Rossla Skridsviks Bygdegårdsförening 
Hybo Bygdegårdsförening 
Ytterygs Bygdegårdsförening 
Föne Bygdegårdsförening 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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§ 29 Dnr 00042/2023  

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Tre stipendiater utses, varav två som delar ungdomsidrottsstipendiet och 

en stipendiat som tilldelas ungdomsledarstipendiet.  
 
2. Pengar tas från Idrottsstipendium.  
 
3. Fritidsenheten får i uppdrag att ordna med utdelningen av stipendierna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsidrottsstipendium och ett 
ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. För året 2022 har sex 
nomineringar inkommit till ungdomsidrottsstipendiet och fyra nomineringar 
till ungdomsledarstipendiet. 
 
Fritidschefen har samrått med företrädare för olika idrotter och med lokala 
sportjournalister där samtliga ansökningar har gåtts igenom.   
 
Utifrån detta har fritidschefen lämnat ett förslag till lämpliga kandidater. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 23 februari 2023 
Bilaga 1 Lista på nominerade 23 februari 2023 
Bilaga 2 Historik utdelade idrottsstipendium sedan 1997, 23 februari 2023 

Propositionsordning 

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

Jäv 

Iréne Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 
Kenneth Kenthin (MP) träder in i hennes ställe. 
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Beslutsexpediering 
Fritidsenheten 
Akt 
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§ 30 Dnr 00031/2023  

Månadsuppföljning per februari samt helårsprognos för 
2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per februari 2023 samt helårsprognos för 2023 

godkänns.    

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per februari 2023 visar på ett överskott på 84 000 
kronor och helårsprognosen för 2023 visar på noll kronor i avvikelse mot 
budget 2023.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 mars 2023 
Månadsuppföljning per februari 2023 10 mars 2023 
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
17(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 00137/2022  

Fartdämpande åtgärder på kommunala gator 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Riktlinjer för fartdämpande åtgärder i Ljusdals kommun antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Begäran har inkommit till Ljusdals kommun med önskemål om utplacering 
av farthinder. Alla vill att det ska vara trafiksäkert och tryggt i den egna 
boendemiljön. Ett sätt för boende att själva kunna påverka trafiksituationen 
är möjligheten att under viss tid använda fartdämpande åtgärder i form av 
flyttbara gupp i bostadsområdet. Mobila farthinder är ett effektivt sätt att ge 
signaler till bilisterna att sänka hastigheten. 
 
Målet är att inga människor ska skadas eller dödas i trafiken. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 mars 2023 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
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Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 32 Dnr 00131/2022  

Ny lokal trafikföreskrift på Södra Sjöbovägen 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Begäran om höjd hastighet på Gärdeåsvägen avslås. 
 
2. Begäran om sänkt hastighet till 40 km/h på sträckan utmed Södra 

Sjöbovägen beviljas enligt markering på förslag till lokal 
trafikföreskrift.           

Sammanfattning av ärendet 

En vidarebefordrad skrivelse från Länsstyrelsen har inkommit till nämnden 
med en begäran om höjd hastighet på Gärdeåsvägen från nuvarande 40 km/h 
till 60 km/h, samt att hastigheten genom bostadsområdet utmed Södra 
Sjöbovägen sänks till 30 eller 40 km/h. 
 
Gärdeåsvägen som tidigare haft 60 km/h och nu sänkts till 40 km/h är en av 
de gator som haft högst medelhastighet i Ljusdal. Gärdeåsvägen har gång- 
och cykelväg i direkt anslutning till gatan och är enbart separerad med 
reflexstolpar. Två busshållplatser ligger utmed gatan. Att sänka till 40 km/h 
var mycket välmotiverat och någon höjning är inte aktuell varför begäran av 
denna del bör avslås. 
 
Vad gäller Södra Sjöbovägen så är nuvarande hastighet 50 km/h. Strax efter 
infarten till Södra Sjöbovägen från väg 727 (Sjöbovägen) finns en chikan för 
att dämpa hastigheten. Villagator i kommunen har normalt en hastighets-
begränsning på 40 km/h, 30 km/h sätt enbart om speciella omständigheter 
råder, exempelvis förbi en skola eller liknande. Från Ridhuset saknas 
hastighetsdämpande åtgärder. Hastigheten förbi villaområdet utmed Södra 
Sjöbovägen bör liksom övriga lokalgator begränsas till 40 km/h.           

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 februari 2023 
Förslag på lokal trafikföreskrift 21 februari 2023 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
19(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Propositionsordning 

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

PROTOKOLL 
Sida 
20(34) 

Datum 
2023-03-14 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 33 Dnr 00048/2023  
FÖRBESKED.2023.2 

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
bostadshus och komplementbyggnad på  i 
Järvsö  

Samhällsservicenämnden beslutar 

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

2. Avgiften för beslutet är 12 818 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 bygg- och miljöenheten före bygglovsansökan.

• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. 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.

• Bygglovsansökan ska innehålla uppgifter om hur kraven kan komma att
uppfyllas. Det kan redovisas som beräkningar, mätning, beskrivning
eller anges i bygghandling.
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
24(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 34 Dnr 00055/2023  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande bidrag till inköp av två luftrenare, som sökanden anser sig behöva, 
och redan har köpt in, för att motverka sin astma. 
 
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att ansökan ska avslås. 
 
Bedömning av ärendet 
 
Vid prövningen mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till den nödvändiga kopplingen mellan funktionsnedsättningen och 
de sökta åtgärderna. En förutsättning för bostadsanpassningsbidrag är att det 
ska vara en fast funktion och att det inte ska kunna tillgodoses med 
hjälpmedel. 
 
Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag – 2 § 
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. 
 
Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag 5 § 
5 § Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta 
funktioner i och i anslutning till en bostad. 
 
Samhällsservicenämnden gör bedömningen att åtgärden med två luftrenare 
som sätts i ett vanligt 220 volts-uttag inte kan anses som en fast funktion, 
vidare anser nämnden att de bifogade intygen inte styrker åtgärden 
tillräckligt. 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
25(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 

Iréne Jonsson (S) och Bertil Skoog (L): bifall till samhällsservice-
förvaltningens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Bygg- och miljöenheten 
Akt 
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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
26(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 35 Dnr 00011/2023  

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggarna Kenneth Jakobas och Johan Hydling redogör för 
status när det gäller bostadsanpassning till och med februari 2023.  
 
I år har antalet ärenden till och med februari 2023 varit 17, att jämföra med 
15 ärenden 2021 och 24 ärenden 2022. 
 
Kostnaden har till och med februari uppgått till 325 027 kronor att jämföra 
med 1 285 635 kronor 2021 och 1 043 977 kronor 2022. 
 
Verksamheten låg till och med sista oktober 3 592 973 kronor plus att 
jämföra med 2 634 364 kronor plus 2021 och 2 874 023 kronor plus 2022. 

Beslutsunderlag 

Presentation status bostadsanpassningsbidrag 6 mars 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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Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
27(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 36 Dnr 00044/2023  

Internkontrollplan 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Samhällsservicenämndens internkontrollplan för 2023 godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har enligt kommunallagen ansvar för att säkerställa en god 
internkontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att anta 
en plan för internkontroll samt att styra och löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom nämndens verksamheter.       
 
Förvaltningschef Lasse Norin redogör för samhällsservicenämndens 
internkontrollplan.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 mars 2023 
Internkontrollplan 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen 
Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
28(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 37 Dnr 00045/2023  

Medarbetarundersökningen 2022 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.            

Sammanfattning av ärendet 

Medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år genomfördes i 
november 2022.  
 
Förvaltningschef Lasse Norin presenterar resultaten från medarbetar-
undersökningen.    
 
Resultaten på samhällsserviceförvaltningen ligger över snittet i kommunen 
på i stort sett alla frågor så Lasse Norin är mycket nöjd med resultatet.            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 mars 2023 
Medarbetarundersökningen 2022 SSF 27 februari 2023 
Medarbetarundersökningen 2022 Hållbart medarbetarengagemang 27 
februari 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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PROTOKOLL 
Sida 
29(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 38 Dnr 00051/2022  

Tertialrapport 3 2022 - information om indikatorer 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.     

Sammanfattning av ärendet 

Vid förra sammanträdet med samhällsservicenämnden, 14 februari 2023, § 
18, när tertialrapport 3 för 2022 presenterades för nämnden, ställdes frågor 
om vilka indikatorer som mäts och varför rapporten indikerar så mycket gult. 
 
Förvaltningschef Lasse Norin redogör för att det inte finns någon definition 
för färgindikatorerna utan han har själv noterat gult eller grönt. Han har 
använt gult för pågående verksamhet och grönt för projekt som avslutats, 
men andra har sannolikt resonerat annorlunda. Färgindikatorerna kommer 
troligtvis tas bort till nästa rapport. 

Beslutsunderlag 

Tertialrapport 3 2022 24 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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PROTOKOLL 
Sida 
30(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 00028/2023  

Svar på remiss från kommunstyrelsen gällande arbetet 
med HBTQI-frågor 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Förslaget till remissvar godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss gällande säkerställande av HBTQI-
gruppers och -individers lika rättigheter och möjligheter.  
 
Förvaltningschef har skrivit ett förslag till remissvar som han föreslår att 
nämnden godkänner. 
 
Remissvar 
Samhällsservicenämnden ställer sig bakom de åtgärder som är föreslagna i 
upprättad rapport avseende säkerställande av HBTQI-gruppers och  
-individers lika rättigheter och möjligheter. 
 
Samhällsservicenämnden anser dock att de åtgärder som innebär kostnader 
för verksamheterna inom nämndens ansvarsområde (personalkostnader 
och/eller budgetmedel) bör finansieras centralt inom kommunen. Detta för 
att inte annan redan befintlig verksamhet ska behöva prioriteras ner, vilket 
blir fallet om inte central finansiering kan erhållas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 februari 2023 
Remiss från kommunstyrelsen med bilagor 26 januari 2023 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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PROTOKOLL 
Sida 
31(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 40 Dnr 00016/2023  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin redogör för överklagade ärenden som har 
avgjorts i domstol. 
 
En dom har kommit från Mark- och miljödomstolen gällande strandskydds-
dispens i Onsäng. Nämnden har beslutat om dispensen och länsstyrelsen har 
överprövat och upphävt denna. Sökanden har överklagat upphävandet och 
domstolen har gått på länsstyrelsens linje och fastställt länsstyrelsens beslut..  

Propositionsordning 

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

Samhällsservicenämnden 2023-03-14
(Signerat, SHA-256 9537AD2FAFB4C9BA30E0A58C4D987E2C9F16A4E86338A9DA194D95D79D2AD147)

Sida 31 av 35



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 
Sida 
32(34) 

Datum 
2023-03-14 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 41 Dnr 00129/2022  

Årligt bidrag till aktiva bygderåd, byaråd och byalag 
2022 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.        

Sammanfattning av ärendet 

Totalt har fyra föreningar sökt bidrag till aktiva bygderåd, byaråd och byalag 
under 2022.  
 
Sammanlagt har 20 000 kronor betalats ut till Holännaortens Byalag, Hybo 
Bygdegårdsförening, Ramsjö Bygderåd samt Ljusdals Bygdegårdsförening.             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 februari 2023 
Utbetalda bidrag 2022, 14 februari 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 42 Dnr 00099/2022  

Bidrag till studieförbund 2022 - för kännedom 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.          

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen har betalat ut bidrag till studieförbunden för 
verksamhetsåret 2022 och fördelningen redovisas på dagens 
nämndsammanträde.             

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 februari 2023 
Redovisning av fördelning av kommunalt studieförbundsbidrag 18 maj 2022 

Propositionsordning 

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

 

§ 43 Dnr 00013/2023  

Delegationsbeslut 2023 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet.         

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut  
SSN (BAB):  6-28 
Bygg:  § 88-165 
Miljö:  § 64-123  
Gata/park: § 1-13            

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 7 mars 2023 
Lista delegationsbeslut 7 mars 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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