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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-12-08

Plats och tid

Ljusdalssalen, tisdag 8 december 2020 klockan 08:30-13:50

Beslutande

Ledamöter
Iréne Jonsson (S), Ordförande
Kristoffer Hansson (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt
§ 167-174, § 176-177, § 182-183
Annelie Wallberg (S), ersättare för Bertil Skoog (L), deltar digitalt
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M), deltar digitalt
Oscar Löfgren (V), deltar digitalt, § 167-176, § 178-183
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt
Mårten Züchner (V), deltar digitalt, § 175, § 177-181
Ej tjänstgörande ersättare
Mårten Züchner (V), deltar digitalt, § 167-174, § 176, § 182-183

Övriga deltagande

Lasse Norin, förvaltningschef
Erica Garcia, controller, § 167
Kaj Laerum, dataskyddsombud, § 168
Viktor Svensson, planingenjör, § 169-171
Helena Olovsdotter Haglund, plan- och byggchef, § 171-172
Johan Hydling, bygglovshandläggare, § 173
Eric Ångström, bygglovshandläggare, § 174
Per-Anders Stolt, bygglovshandläggare, § 175-180
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 181
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

Utses att justera

Pernilla Färlin

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2020-12-11

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerandes signatur

Paragrafer

Ulrica Swärd Bütikofer
Iréne Jonsson
Pernilla Färlin

Utdragsbestyrkande

§ 167-183

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-12-08

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

Samhällsservicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-08

Datum för anslags uppsättande

2020-12-14

Datum för anslags nedtagande

2021-01-05

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal

Underskrift

Justerandes signatur

Ulrica Swärd Bütikofer

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-12-08
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Utdragsbestyrkande

Sida
3(24)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum
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§ 182 Dnr 00160/2020

Remiss gällande Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av
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§ 183 Dnr 00021/2020
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 167

Datum

2020-12-08

Dnr 00030/2020

Månadsuppföljning oktober 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Månadsuppföljning per oktober 2020 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Erica Garcia, controller på samhällsserviceförvaltningen redogör för
månadsuppföljning per oktober 2020. Uppföljningen visar på ett överskott på
4 265 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 19 november 2020
Uppföljning per oktober 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 168

Datum

2020-12-08

Dnr 00026/2020

Utbildning GDPR
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens dataskyddsombud Kaj Laerum ger en utbildning i
dataskyddsförordningen GDPR.
Beslutsunderlag
Presentation om GDPR 1 oktober 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
6(24)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 169

Datum

2020-12-08

Dnr 00007/2019

Fördjupad översiktsplan för Öjeberget i Järvsö - beslut
om granskning
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samrådsredogörelsen och de förslag till ändringar som redovisas under
respektive synpunkt godkänns.

2.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Öjeberget ställs ut för
granskning.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma
närmare de mål och visioner som är framförda i översiktsplanen och
projektbeskrivningen. Det sker genom att planen ger vägledning i form av
förutsättningar, riktlinjer och planförslag för efterkommande planering,
lovgivning och andra beslut inom det avgränsade planområdet.
Planen har under tiden 2 mars 2020 till 13 april 2020, (med förlängning till
15 maj) varit föremål för samråd efter beslut av samhällsservicenämnden. 25
skriftliga yttranden har inkommit varav fyra inte hade något att erinra. Tre
muntliga yttranden har inkommit per telefon och under möten. Yttrandena
finns sammanfattade och kommenterade i samrådsredogörelsen där det
framkommer om yttrandena legat till grund för ändringar i planen eller inte.
Nästa steg är att ställa ut den reviderade planen för granskning. Vid
granskningen kommer planen att vara tillgänglig för ytterligare synpunkter
under sex veckor. Inkomna synpunkter kommer därefter att sammanställas i
ett utlåtande och planen kommer återigen att revideras för att sedan föreslås
antas av kommunfullmäktige.
Bland de mer omfattande ändringarna hör att nya riktlinjer har införts för
vissa områden, uppdaterad statistik och nya referenser. Vissa föreslagna
områden kommer att förändrats jämfört med samrådsförslaget. Dokumentet
har även genomgått redaktionella ändringar med bland annat ändrade
formuleringar, färre rubriker och ändrade kartor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-12-08

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 november 2020
Samrådsredogörelse 29 november 2020
Yrkanden
Oscar Löfgren (V) och Kristoffer Hansson (MP): bifall till
samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 170

Datum

2020-12-08

Dnr 00034/2019

Detaljplan för omlastningsterminal vid Kläppa - beslut
om samråd
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Planförslaget kan bli föremål för samråd när fullständiga handlingar
föreligger.

Sammanfattning av ärendet
Trätåg och Sveaskog önskar med sin skrivelse från 9 maj 2019 att
planarbetet för omlastningsterminal vid Kläppa påbörjas och påskyndas.
Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för omlastningsterminal i Kläppa 2 maj 2013, § 148. Beslutet
innebar att exploatören skulle stå för upprättandet av detaljplanen. Efter
beslut om planuppdrag lyftes frågan om en öppen terminal av andra aktörer i
ett öppet brev till kommunledningen. Alternativen Böle och Bränta har sedan
2013 utretts tillsammans med skogsföretagen. Ett nytt planuppdrag gavs 4
september 2019 för att arbetet skulle påbörjas enligt ny lagstiftning.
Planprocessen bedöms ske genom utökat förfarande. Detaljplanen bedöms
kunna antas våren 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 29 november 2020
Utkast plankarta 29 november 2020
Utkast planbeskrivning 29 november 2020
Strategisk miljöbedömning 29 november 2020
Trafik- och kapacitetsstudie 29 november
Aktualiserad provgropsundersökningsrapport 29 november 2020
Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP),Pernilla Färlin (M) och Oscar Löfgren (V): bifall
till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Jonny Mill (LB): avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-12-08

Propositionsordning
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att nämnden
bifaller Kristoffer Hanssons med fleras yrkande.
Reservation
Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 171

Datum

2020-12-08

Dnr 00032/2020

Status gällande fysisk planering
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Planingenjören Viktor Svensson och plan- och byggchef Helena Olovsdotter
informerar om status på arbetet med detaljplaner, översiktsplaner med mera.
Beslutsunderlag
Tidplan planärenden - november 2020, 25 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att notera
informationen till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
11(24)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 172

Datum

2020-12-08

Dnr 00015/2019

Ändring av delegationsordning för
samhällsservicenämnden
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delegationsordningen för samhällsservicenämnden justeras, avseende
plan- och byggverksamhet, enligt förslag.

2.

Ändringen ska gälla från 1 januari 2021.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har lämnat förslag till ändringar i samhällsservicenämndens delegationsordning.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Samhällserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 173

Datum

2020-12-08

Dnr 00174/2020
BYGG.2020.345

Ansökan om bygglov för tillbyggnad av verkstad på
Borr 5:103 i Bränta, Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering på naturmark,
avvikelse medges.

2.

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

3.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC 0925-11.

4.

Avgiften för beslutet är 30 700 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 174

Datum

2020-12-08

Dnr 00176/2020
FÖRBESKED.2020.21

Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av
enfamiljshus på Järvsö-Vik 12:1 i Järvsö
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 fattat med stöd av 9
kap. 30 § plan- och bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 11 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 175

Datum

2020-12-08

Dnr 00177/2020
BYGG.2020.290

Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd
på Stenhamre 8:4 i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Sökt bygglov avslås då ansökan inte uppfyller kraven enligt 9 kap. 30,
31b §§ plan- och bygglagen.

2.

Avgiften för beslutet är 5 250 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 176

Datum

2020-12-08

Dnr 00178/2020
BYGG.2020.315

Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av
förskola samt ändring av parkeringsplatser, utökning
av tomt på del av Kläppa 27:1 i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnation på prickad
mark, liten avvikelse medges.

2.

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

3.

Som kontrollansvarig med stöd av 10 kap. 9 §, plan- och bygglagen
antas Simon Clemin med certifieringsnummer SC0925-11.

4.

Avgiften för beslutet är 44 350 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 177

Datum

2020-12-08

Dnr 00179/2020
FÖRBESKED.2020.17

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre
bostadshus på Kåsjö 8:5 i Järvsö
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.

2.

Avgiften för beslutet är 17 050 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 178

Datum

2020-12-08

Dnr 00180/2020
FÖRBESKED.2020.18

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
bostadshus på Järvsö Kyrkby 23:119 i Järvsö
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.

2.

Avgiften för beslutet är 11 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 179

Datum

2020-12-08

Dnr 00181/2020
FÖRBESKED.2020.20

Ansökan om förhandsbesked gällande nybyggnad av
enfamiljshus på Kåsjö 1:2, del av, i Järvsö
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.

2.

Avgiften för beslutet är 11 800 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

Villkor
• Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39
§ plan- och bygglagen.
• Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två
år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap.
39 § plan- och bygglagen.
• Samhällsservicenämnden kan ställa krav på byggnadens anpassning till
landskapsbild och rådande byggnadstradition. Byggherren uppmanas att
samråda med plan- och byggenheten före bygglovsansökan.
• Sökanden uppmärksammas om att egen avloppsanläggning kräver
separat tillstånd. Detta söks hos samhällsserviceförvaltningens
miljöenhet.
• Nämnden har inte tagit ställning till om eventuell avloppsanläggning
kan lösas på ett ekonomiskt rimligt sätt för sökanden.
• Nämnden har genom denna prövning inte tagit ställning till eventuell
förekomst av markradon och gällande grundförhållanden.
• Den situationsplan som sökande bifogat förfrågan betraktas som
ungefärlig beträffande byggnadens redovisade läge. Måttsättning ska
redovisas på situationsplanen i bygglovsansökan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 180

Datum

2020-12-08

Dnr 00182/2020
BYGG.2020.325

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus
och garage/förråd på Kåsjö 3:48 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 Mårten Lannås med certifieringsnummer Kiwa 3349.

3.

Avgiften för beslutet är 24 400 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

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.
Handlingar som ska inlämnas senast till det tekniska samrådet:
Kontrollplan
Energibalansberäkning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 181

Datum

2020-12-08

Dnr 00173/2020
BAB.2020.140

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bostadsanpassningsbidrag beviljas inte.

Sammanfattning av ärendet
En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen
gällande utbyggnad med ett ytterligare sovrum med förvaring för
sjukvårdsutrustning.
Samhällsserviceförvaltningen anser inte att åtgärden är bidragsberättigad och
föreslår därmed att ansökan avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Sökanden (beslut + besvärshänvisning)
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 182

Datum

2020-12-08

Dnr 00160/2020

Remiss gällande Boverkets rapport (2020:18)
Konsekvenser av ändrade kravnivåer för
laddinfrastruktur
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Förslag till remissvar till Infrastrukturdepartementet, avseende
Boverkets rapport (2020:18) om konsekvenser av ändrade kravnivåer för
laddinfrastruktur för elfordon, godkänns.

2.

Remissvaret skickas till Infrastrukturdepartementet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fått en remiss från Infrastrukturdepartementet gällande
Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för
laddinfrastruktur. utifrån uppdraget att utreda konsekvenserna av ändrade
kravnivåer på laddinfrastruktur för elfordon i byggreglerna
Förvaltningschef Lasse Norin har lämnat förslag på remissvar:
"Ljusdals kommun ställer sig bakom skrivningarna i Boverkets rapport
avseende förväntade konsekvenser av ändrade kravnivåer för
laddinfrastruktur för elfordon vid ny- och ombyggnad. Framför allt vill
kommunen lyfta fram problemet med den ökade kostnad som detta skulle
innebära för fastighetsägare och exploatörer vid ny- och ombyggnad av
parkeringsplatser, trots att behovet av laddstationer för elfordon i en
glesbygdskommun som Ljusdal i dagsläget inte alls finns i samma
utsträckning som i större städer."
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 november 2020
Remissmissiv 3 november 2020
Rapport 20 november 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-12-08

Yrkanden
Kristoffer Hansson (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag till
remissvar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering
Infrastrukturdepartementet
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 183

Datum

2020-12-08

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut:
SSN
Bygg
Miljö
Räddning

131-138
§ 751-814
§ 981-1036
2020-59 - 60
2020-66
2020-79
2020-82
2020-86
2020-94 - 95
2020-98
2020-101 - 102
2020-111
2020-117
2020-124
2020-136
2020-140 - 141
2020-146 - 147
2020-154

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 november 2020
Delegationslistor 27 november 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.
Beslutsexpediering, Akt

Justerandes signatur
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