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§ 78 Dnr 00008/2021  

Månadsuppföljning mars och april samt helårsprognos 
per april 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per mars och april samt helårsprognos per april 

2021 godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per mars 2021 visar på ett överskott på 674 000 
kronor och månadsuppföljningen per april 2021 visar på ett överskott på 
1 388 000 kronor.  
 
Helårsprognosen per april 2021 visar på ett beräknat underskott på 2 100 000 
kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 2 610 000 
kronor. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 maj 2021 
Månadsuppföljning mars 2021 
Månadsuppföljning samt prognos april 2021 
Prognos investering april 2021 

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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§ 79 Dnr 00192/2020  

Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kulturenheten 
Kommunen har fått 700 000 kronor från Statens Kulturråd till kulturskolan. 
Tanken är att pengarna ska användas till att fortsätta att jobba med att nå nya 
målgrupper genom öppen verksamhet samt att fortsätta att erbjuda Bild och 
Form. Man vill också bedriva verksamhet som riktar sig till ungdomar med 
funktionsvariationer.  
 
Det är snart dags för skolavslutningar och dansuppvisningar.  
Skolkulturen är i full gång med bokningar och kan förhoppningsvis köras 
normalt i höst.  
Sommarlovsaktiviteter planeras för vecka 26-29. Det blir dans, teater, konst 
med mera. 
Ny informationsfolder tas fram för Kulturskolan och den kommer eventuellt 
att översättas till andra språk. 
Planeringen av kulturskolan inför hösten är i full gång. 
 
Konsten inventeras och lagas.  Eventuellt kommer en öppen laglig 
graffittivägg att öppnas. 
STIM ligger på och det är mycket viktigt att rapportera in verksamheter där 
musik spelas. 
Scenen bokas till hösten så det verkar finas en tro på att saker ska vara mer 
normala då. 
 
Fritidsenheten 
Verksamheten går mycket ut på att följa och anpassa verksamheten till 
gällande restriktioner. 
Fritidsenheten har satsat mycket på utbildningar och simlärarna har varit på 
utbildning för att de ska ha den kompetens som krävs. 
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Det satsas mycket på uteaktiviteter eftersom det efterfrågas nu i 
pandemitider. Aktivitetsrundor har skyltats i Färila och runt Kyrksjön och 
om det faller väl ut kan det bli på flera ställen. 
Det satsas också på Utegym och nästa ort på tur att få ett gym är Hennan. 
Fritidsenheten jobbar mycket med skyltning både längs kommunala och 
statliga vägar för att folk ska hitta till elljusspår och annat. 
Vid elljusspåret i Los städar man efter vinterstormen tillsammans med 
föreningarna där. 
 
En särskild satsning görs på Kläppaåsen och en upprustning av klubbhuset 
har påbörjats med dränering runt stugan som delas av Hybo AIK, Ljusdal 
OK, Ljusdal Running Club och Ljusdals Cykelklubb.  
Vid den kommunala badplatsen vid Sånghussjön har en skogsägare avverkat 
mycket skog och där städas och snyggas det upp. 
Bryggorna vid den kommunala badplatsen vid Dåasen i Los har förstörts och 
om de ska ersättas innebär det en kostnad på cirka 40 000 kronor. 
Trenden är att fritidsenheten tar över en del arbete som tidigare har utförts på 
ideell basis. 
 
Bibliotek 
Biblioteken jobbar på efter gällande restriktioner. Biblioteken håller öppet 
med något förkortade öppettider på huvudbiblioteket. 
En pandemitrötthet märks både bland personalen och bland besökarna. 
I Järvsö har en ny bibliotekarie anställts och Lisa Ångman tycker att hon har 
fått ett "dreamteam" i Järvsö med en ung bibliotekarie och en ung assistent. 
Det planeras för  sommaraktiviteter för barn och unga, mestadels utomhus. 
Det kommer bland annat att bli sagostunder och skrivarkurser. 
Internt arbetas det med Biblioteksplanen. En arbetsgrupp har bildats och man 
kommer att bjuda in styrgruppen till ett första möte. 
Biblioteken rapporterar in statistik över boklån och liknande, men den 
kommer på grund av pandemin inte vara rättvisande i år. 
Äpplehyllorna för barn med lässvårigheter håller på att fräschas upp. 
Några digitala författarbesök har arrangerats. 
Bokbussen kommer att rulla mer i sommar än tidigare. 
 
Fritidsgårdar 
Fritidsgårdarna är öppna med restriktioner. Ibland är det svårt att hantera 
antalet besökare, men man har inte haft några smittofall, varken bland 
personalen eller bland besökarna. 
 
Avslutningsevent i samband med skolavslutningen planeras på smittfria sätt.  
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Enheten har ett plusresultat beroende på pandemin; Kläppa Fritidsgård har 
inte lördagsöppet, verksamheten är begränsad och det finns några 
tjänstledigheter. 
Verksamhet är planerad juni ut. Lägerverksamhet kommer förhoppningsvis 
genomföras i juni. 
Enheten har tidigare år hanterat bidrag från Socialstyrelsen till kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. Förra året ställdes bidraget in, men i år har det 
återigen kommit pengar. Föreningar kan söka pengar till kostnadsfria och 
smittfria aktiviteter. 
En oro finns över bilträffar och hur de ska hanteras.  

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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§ 80 Dnr 00051/2021  

Ljusdals kommuns kulturstipendium 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Två stipendiater och en diplommottagare utses. 
 
2. Kulturenheten får i uppdrag att informera stipendiaterna och ställa 

iordning stipendium och diplom. 

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns kulturstipendier och kulturdiplom är avsedda att stödja 
och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla 
områden. 
 
Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller 
har annan särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan, nominering eller efter förslag 
inom samhällsservicenämnden. Den totala stipendiesumman uppgår till 
25 000 kronor. 
 
Ett kulturdiplom i form av ett konstverk delas också ut. 
 
Åtta nomineringar har inkommit vid ansökningstidens slut.   

Beslutsunderlag 

Nomineringar 1-8 

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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§ 81 Dnr 00078/2021  

Driftsbidrag biograf 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Från 1 juli 2021 betala 24 000 kronor samt från 2022 till 2026 årligen 

betalas 48 000 kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av 
biograf Rio i Ljusdal i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals 
kommun och Rio Bio AB 

 
2. Finansieringen sker årligen via kommunstyrelsens konto till förfogande. 

Från 1 juli 2021 en summa om 24 000 kronor samt 2022 till 2026 
48 000 kronor årligen.  

Sammanfattning av ärendet 

Rio har funnits i Ljusdal sedan 1912 och har drivits i fyra generationer. 
Sedan bland annat teknik som streaming har utvecklats har besöksantalet 
stadigt gått nedåt. 1999-2000 hade biografen i Ljusdal ett besöksantal på 
24 000 besök årligen jämfört med 2018-2019, 11 000 besökare årligen. 
 
Krister Ellström som drivit biografen har lagt ner sin verksamhet och Helena 
Fagerstam, Rio Bio AB har sedan 1 maj 2021 tagit över driften av biografen 
och är därmed hyresgäst. Krister Ellström äger fortsatt fastigheten. Helena 
har lång erfarenhet i biografområdet och har tidigare arbetat för Folkets hus 
och parker, samt drivit egen konsultverksamhet riktad mot biografer och 
biljettsystem, ekonomi och att söka stöd. 
 
Ovanåkers kommun har ett avtal med biografen i Edsbyn där ett driftsbidrag 
betalas ut årligen. Förhållandena i Ovanåker är jämförbara med 
förhållandena i Ljusdals kommun. Vi har endast en biograf i hela 
kommunen, och Helena blir på samma sätt som i Ovanåker en hyresgäst i 
Ljusdal då Krister fortsatt vill äga fastigheten men inte driva biograf. 
Summan som nämnts på hyra är mellan 8 000-10 000 kronor per månad i 
Ljusdal och förslaget är en halvering av den summan. Överenskommelsen i 
Ovanåker på en summa om 48 000 kronor per år är likvärdig en halvering av 
en hyra på 8 000 kronor per månad.  
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För att möjliggöra ekonomiska förutsättningar av biografverksamhet är det 
nödvändigt att avtala ett ekonomiskt driftsbidrag på 4 000 kronor i månaden 
som utbetalas en gång per år till avtalad entreprenör. Ett avtal skrivs mellan 
parterna Ljusdals kommun och i det här fallet Rio Bio AB och ska reglera 
följande: 
• Rio Bio AB och fastighetsägare Krister Ellström har ett upprättat 

hyresavtal skrivet mellan sig och Ljusdals kommun har kännedom om 
aktuellt hyresavtal. 

 
• Rio Bio AB åtar sig att driva biografen i Ljusdal med flertal 

föreställningar och aktuellt utbud året runt. 
 
• Rio Bio AB samverkar med Ljusdals filmförening och tillsammans 

möjliggör de att alternativ/icke kommersiellt gångbar film visas på 
biografen. Villkor för detta regleras i ett separat avtal mellan Ljusdals 
filmklubb och Rio Bio AB. 

 
• Ljusdals kommun, Kulturenheten får i samråd med Rio Bio AB visa 

skolbio vid 10 tillfällen per år enligt lika överenskommelse som funnits 
mellan Ljusdals kommun och Krister Ellström. Separat avtal 

 
• Ljusdals kommun har möjlighet att dagtid nyttja lokaler för egna 

arrangemang. Sker i samråd med Rio Bio AB. 
 
• Ljusdals kommun har möjlighet att utanför ordinarie filmprogram 

kvällstid nyttja lokaler för egna arrangemang. Sker i samråd med Rio 
Bio AB. 

 
• Rio Bio AB bevakar /söker själv de driftsstöd/investeringsstöd som kan 

vara aktuella för biografen.  
 
• Rio Bio AB ansvarar för investeringar, inköp, skötsel av och underhåll 

för teknisk utrustning, möblemang och inventarier. 
 
Värdet av biograf i kommunen: 
Att ha tillgång till film i kommunen är en attraktionskraft för Ljusdals 
kommun men också av stort kulturellt värde. Film är en lättillgänglig 
konstart som tilltalar många. Utan biograf skulle Ljusdals filmförening inte 
kunna visa sitt utbud av icke kommersiellt gångbar film och filmintresserade 
i alla åldrar skulle behöva söka sig utanför kommunens gränser. Närmsta 
biograf är Delsbo, som är föreningsdriven,  Arbrå och sedan Bollnäs och 
Hudiksvall. Vi skulle heller inte kunna täcka filmområdet i skolkulturen. 
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 
Driftsavtal 5 maj 2021 

Yrkanden 

Kristoffer Hansson (MP), Bertil Skoog (L) och Pernilla Färlin (M): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att nämnden bifaller detta.  
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§ 82 Dnr 00051/2020  

Bostadsanpassningsbidrag - status 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med april 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 35 stycken att jämföra med 36 ärenden januari-april 2019 och 47 
ärenden januari-april 2020. Kostnaderna januari-februari har de senaste åren 
sett ut som nedan: 
 
2019:  810 373 kronor  
2020:  1 708 647 kronor 
2021:  2 445 517 kronor 

Beslutsunderlag 

Presentation bostadsanpassningsbidrag 5 maj 2021 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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§ 83 Dnr 00025/2021  

Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande 
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd - godkännande i efterhand 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har fått en remiss från Miljödepartementet gällande SOU 
2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. 
 
Utredningens syfte var att: 
• Identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan 

differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar 
i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck samt 
förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa förhållanden kan 
mätas och sättas i relation till varandra. 

• Föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande. 
• Föreslå de författningsändringar som krävs i dagens strandskyddsregler 

för att den variation av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag i 
strandskyddsreglerna utifrån de skäl som anges inledningsvis. 

• Utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende på hur 
ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av 
Sverige. 

• Vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen 
enligt ovan, samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt 
och legitimt strandskydd. 

• Beakta möjligheten till regelförenklingar. 
 

Samhällsserviceförvaltningen har skrivit ett yttrande över remissen som 
redan skickats in till Miljödepartementet och som nämnden nu har att 
godkänna i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens yttrande 11 maj 2021 
SOU 2020:78 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-
förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering  
Akt      
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§ 84 Dnr 00080/2021  

Initiativärende från Sigurd Mattsson (C) gällande 
brandförsvaret i Ljusdals kommun 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut utan eget 

ställningstagande då samhällsservicenämnden inte har möjligheter att 
finansiera eller bedriva denna typ av allmänna utbildningsinsatser. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett initiativärende har inlämnats från en ledamot i samhällsservicenämnden 
om att arrangera allmänna utbildningsinsatser i brandkunskap för 
fastighetsägare i kommunens västra byar. Förslagsställaren vill att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och genomföra dessa 
utbildningar, samt att deltagare som genomgår utbildningen erhåller en 
brandsläckare som premie.  
 
Cirka 78 hushåll med 123 folkbokförda personer finns i de aktuella byarna 
och kostnaden för denna utbildningsinsats beräknas till cirka 32 000 kronor 
(8 tillfällen med upp till 12 deltagare/tillfälle x 4 000 kronor) Kostnaden för 
föreslagen premie i form av en brandsläckare beräknas till cirka 23 400 
kronor (78 hushåll x 300 kronor) Total kostnad cirka 55 400 kronor. 
 
Samhällsservicenämnden har inga möjligheter att finansiera denna typ av 
allmänna utbildningsinsatser, då nämndens budgetposter för externa bidrag 
endast avser kulturarrangemang eller idrottsverksamhet, riktade mot ideella 
föreningar. 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens skrivelse 5 maj 2021 
Initiativärende från Sigurd Mattsson 1 mars 2021  

Yrkanden 

Sigurd Mattsson (C): 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 
Kommunstyrelsen 
Samhällsserviceförvaltningen  
Akt 
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§ 85 Dnr 00184/2019  

Information om avgjorda överklaganden 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett: 
 
Länsstyrelsen har avslagit tre överklaganden gällande bygglov och ett 
gällande förhandsbesked. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har återvisat ett ärende gällande tillbyggnad 
av fritidshus. Beslutet fattades 2018 av dåvarande myndighetsnämnden och 
ärendet har nu återvisats till samhällsservicenämnden. 

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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§ 86 Dnr 00022/2021  

Delegationsbeslut 2021 

Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN: 38-50 
Bygg: § 318-365 
Miljö § 258-305   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 maj 2021 
Delegationslistor  

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Plats och tid Ljusdalssalen, tisdag 18 maj 2021 klockan 08:30-11:15 


Beslutande Ledamöter 
Iréne Jonsson (S), ordförande 
Kristoffer Hansson (MP), 1:e vice ordförande, deltar digitalt 
Sigurd Mattsson (C), 2:e vice ordförande, deltar digitalt 
Bertil Skoog (L), deltar digitalt 
Pernilla Färlin (M), ersättare för Christer Sjöström (M), deltar digitalt 
Oscar Löfgren (V), deltar digitalt 
Jonny Mill (LB), ersättare för Mats Markusson (SD), deltar digitalt 
 


Övriga deltagande Lasse Norin, förvaltningschef 
Kerstin Andersson, controller, § 78 
Elin Sundberg, kulturchef, § 79-81 
Torleif Bakke, fritidschef, § 79 
Lisa Ångman, bibiotekschef, § 79 
Esbjörn Johansson, chef fritidsgårdarna, § 79 
Kenneth Jakobas, bygglovshandläggare, § 82 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare 
 


Utses att justera Oscar Löfgren 


Justeringens plats och tid Digitalt, 2021-05-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 


  
Paragrafer § 78-86 


 Ulrica Swärd Bütikofer   


 Ordförande 
   


 Iréne Jonsson   


 Justerare 
   


 Oscar Löfgren   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 


Forum Samhällsservicenämnden  


Sammanträdesdatum 2021-05-18 


Datum för anslags uppsättande 2021-05-19 


Datum för anslags nedtagande 2021-06-10 


Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 


Underskrift 
  


 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 78 Dnr 00008/2021  


Månadsuppföljning mars och april samt helårsprognos 
per april 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Månadsuppföljning per mars och april samt helårsprognos per april 


2021 godkänns.     


Sammanfattning av ärendet 


Månadsuppföljningen per mars 2021 visar på ett överskott på 674 000 
kronor och månadsuppföljningen per april 2021 visar på ett överskott på 
1 388 000 kronor.  
 
Helårsprognosen per april 2021 visar på ett beräknat underskott på 2 100 000 
kronor. 
 
Helårsprognosen avseende investeringar visar på en avvikelse på 2 610 000 
kronor. 


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 17 maj 2021 
Månadsuppföljning mars 2021 
Månadsuppföljning samt prognos april 2021 
Prognos investering april 2021 


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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§ 79 Dnr 00192/2020  


Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, 
fritidsgårdar och kulturenheten 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Kulturenheten 
Kommunen har fått 700 000 kronor från Statens Kulturråd till kulturskolan. 
Tanken är att pengarna ska användas till att fortsätta att jobba med att nå nya 
målgrupper genom öppen verksamhet samt att fortsätta att erbjuda Bild och 
Form. Man vill också bedriva verksamhet som riktar sig till ungdomar med 
funktionsvariationer.  
 
Det är snart dags för skolavslutningar och dansuppvisningar.  
Skolkulturen är i full gång med bokningar och kan förhoppningsvis köras 
normalt i höst.  
Sommarlovsaktiviteter planeras för vecka 26-29. Det blir dans, teater, konst 
med mera. 
Ny informationsfolder tas fram för Kulturskolan och den kommer eventuellt 
att översättas till andra språk. 
Planeringen av kulturskolan inför hösten är i full gång. 
 
Konsten inventeras och lagas.  Eventuellt kommer en öppen laglig 
graffittivägg att öppnas. 
STIM ligger på och det är mycket viktigt att rapportera in verksamheter där 
musik spelas. 
Scenen bokas till hösten så det verkar finas en tro på att saker ska vara mer 
normala då. 
 
Fritidsenheten 
Verksamheten går mycket ut på att följa och anpassa verksamheten till 
gällande restriktioner. 
Fritidsenheten har satsat mycket på utbildningar och simlärarna har varit på 
utbildning för att de ska ha den kompetens som krävs. 
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Det satsas mycket på uteaktiviteter eftersom det efterfrågas nu i 
pandemitider. Aktivitetsrundor har skyltats i Färila och runt Kyrksjön och 
om det faller väl ut kan det bli på flera ställen. 
Det satsas också på Utegym och nästa ort på tur att få ett gym är Hennan. 
Fritidsenheten jobbar mycket med skyltning både längs kommunala och 
statliga vägar för att folk ska hitta till elljusspår och annat. 
Vid elljusspåret i Los städar man efter vinterstormen tillsammans med 
föreningarna där. 
 
En särskild satsning görs på Kläppaåsen och en upprustning av klubbhuset 
har påbörjats med dränering runt stugan som delas av Hybo AIK, Ljusdal 
OK, Ljusdal Running Club och Ljusdals Cykelklubb.  
Vid den kommunala badplatsen vid Sånghussjön har en skogsägare avverkat 
mycket skog och där städas och snyggas det upp. 
Bryggorna vid den kommunala badplatsen vid Dåasen i Los har förstörts och 
om de ska ersättas innebär det en kostnad på cirka 40 000 kronor. 
Trenden är att fritidsenheten tar över en del arbete som tidigare har utförts på 
ideell basis. 
 
Bibliotek 
Biblioteken jobbar på efter gällande restriktioner. Biblioteken håller öppet 
med något förkortade öppettider på huvudbiblioteket. 
En pandemitrötthet märks både bland personalen och bland besökarna. 
I Järvsö har en ny bibliotekarie anställts och Lisa Ångman tycker att hon har 
fått ett "dreamteam" i Järvsö med en ung bibliotekarie och en ung assistent. 
Det planeras för  sommaraktiviteter för barn och unga, mestadels utomhus. 
Det kommer bland annat att bli sagostunder och skrivarkurser. 
Internt arbetas det med Biblioteksplanen. En arbetsgrupp har bildats och man 
kommer att bjuda in styrgruppen till ett första möte. 
Biblioteken rapporterar in statistik över boklån och liknande, men den 
kommer på grund av pandemin inte vara rättvisande i år. 
Äpplehyllorna för barn med lässvårigheter håller på att fräschas upp. 
Några digitala författarbesök har arrangerats. 
Bokbussen kommer att rulla mer i sommar än tidigare. 
 
Fritidsgårdar 
Fritidsgårdarna är öppna med restriktioner. Ibland är det svårt att hantera 
antalet besökare, men man har inte haft några smittofall, varken bland 
personalen eller bland besökarna. 
 
Avslutningsevent i samband med skolavslutningen planeras på smittfria sätt.  
 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
7(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Enheten har ett plusresultat beroende på pandemin; Kläppa Fritidsgård har 
inte lördagsöppet, verksamheten är begränsad och det finns några 
tjänstledigheter. 
Verksamhet är planerad juni ut. Lägerverksamhet kommer förhoppningsvis 
genomföras i juni. 
Enheten har tidigare år hanterat bidrag från Socialstyrelsen till kostnadsfria 
sommarlovsaktiviteter. Förra året ställdes bidraget in, men i år har det 
återigen kommit pengar. Föreningar kan söka pengar till kostnadsfria och 
smittfria aktiviteter. 
En oro finns över bilträffar och hur de ska hanteras.  


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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§ 80 Dnr 00051/2021  


Ljusdals kommuns kulturstipendium 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Två stipendiater och en diplommottagare utses. 
 
2. Kulturenheten får i uppdrag att informera stipendiaterna och ställa 


iordning stipendium och diplom. 


Sammanfattning av ärendet 


Ljusdals kommuns kulturstipendier och kulturdiplom är avsedda att stödja 
och uppmuntra förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets alla 
områden. 
 
Kulturstipendierna utdelas till personer, organisationer och 
sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun, eller 
har annan särskild anknytning till kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan, nominering eller efter förslag 
inom samhällsservicenämnden. Den totala stipendiesumman uppgår till 
25 000 kronor. 
 
Ett kulturdiplom i form av ett konstverk delas också ut. 
 
Åtta nomineringar har inkommit vid ansökningstidens slut.   


Beslutsunderlag 


Nomineringar 1-8 


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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§ 81 Dnr 00078/2021  


Driftsbidrag biograf 


Samhällsservicenämndens förslag 


Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Från 1 juli 2021 betala 24 000 kronor samt från 2022 till 2026 årligen 


betalas 48 000 kronor i driftsbidrag till avtalad entreprenör för drift av 
biograf Rio i Ljusdal i enlighet med upprättat avtal mellan Ljusdals 
kommun och Rio Bio AB 


 
2. Finansieringen sker årligen via kommunstyrelsens konto till förfogande. 


Från 1 juli 2021 en summa om 24 000 kronor samt 2022 till 2026 
48 000 kronor årligen.  


Sammanfattning av ärendet 


Rio har funnits i Ljusdal sedan 1912 och har drivits i fyra generationer. 
Sedan bland annat teknik som streaming har utvecklats har besöksantalet 
stadigt gått nedåt. 1999-2000 hade biografen i Ljusdal ett besöksantal på 
24 000 besök årligen jämfört med 2018-2019, 11 000 besökare årligen. 
 
Krister Ellström som drivit biografen har lagt ner sin verksamhet och Helena 
Fagerstam, Rio Bio AB har sedan 1 maj 2021 tagit över driften av biografen 
och är därmed hyresgäst. Krister Ellström äger fortsatt fastigheten. Helena 
har lång erfarenhet i biografområdet och har tidigare arbetat för Folkets hus 
och parker, samt drivit egen konsultverksamhet riktad mot biografer och 
biljettsystem, ekonomi och att söka stöd. 
 
Ovanåkers kommun har ett avtal med biografen i Edsbyn där ett driftsbidrag 
betalas ut årligen. Förhållandena i Ovanåker är jämförbara med 
förhållandena i Ljusdals kommun. Vi har endast en biograf i hela 
kommunen, och Helena blir på samma sätt som i Ovanåker en hyresgäst i 
Ljusdal då Krister fortsatt vill äga fastigheten men inte driva biograf. 
Summan som nämnts på hyra är mellan 8 000-10 000 kronor per månad i 
Ljusdal och förslaget är en halvering av den summan. Överenskommelsen i 
Ovanåker på en summa om 48 000 kronor per år är likvärdig en halvering av 
en hyra på 8 000 kronor per månad.  
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För att möjliggöra ekonomiska förutsättningar av biografverksamhet är det 
nödvändigt att avtala ett ekonomiskt driftsbidrag på 4 000 kronor i månaden 
som utbetalas en gång per år till avtalad entreprenör. Ett avtal skrivs mellan 
parterna Ljusdals kommun och i det här fallet Rio Bio AB och ska reglera 
följande: 
• Rio Bio AB och fastighetsägare Krister Ellström har ett upprättat 


hyresavtal skrivet mellan sig och Ljusdals kommun har kännedom om 
aktuellt hyresavtal. 


 
• Rio Bio AB åtar sig att driva biografen i Ljusdal med flertal 


föreställningar och aktuellt utbud året runt. 
 
• Rio Bio AB samverkar med Ljusdals filmförening och tillsammans 


möjliggör de att alternativ/icke kommersiellt gångbar film visas på 
biografen. Villkor för detta regleras i ett separat avtal mellan Ljusdals 
filmklubb och Rio Bio AB. 


 
• Ljusdals kommun, Kulturenheten får i samråd med Rio Bio AB visa 


skolbio vid 10 tillfällen per år enligt lika överenskommelse som funnits 
mellan Ljusdals kommun och Krister Ellström. Separat avtal 


 
• Ljusdals kommun har möjlighet att dagtid nyttja lokaler för egna 


arrangemang. Sker i samråd med Rio Bio AB. 
 
• Ljusdals kommun har möjlighet att utanför ordinarie filmprogram 


kvällstid nyttja lokaler för egna arrangemang. Sker i samråd med Rio 
Bio AB. 


 
• Rio Bio AB bevakar /söker själv de driftsstöd/investeringsstöd som kan 


vara aktuella för biografen.  
 
• Rio Bio AB ansvarar för investeringar, inköp, skötsel av och underhåll 


för teknisk utrustning, möblemang och inventarier. 
 
Värdet av biograf i kommunen: 
Att ha tillgång till film i kommunen är en attraktionskraft för Ljusdals 
kommun men också av stort kulturellt värde. Film är en lättillgänglig 
konstart som tilltalar många. Utan biograf skulle Ljusdals filmförening inte 
kunna visa sitt utbud av icke kommersiellt gångbar film och filmintresserade 
i alla åldrar skulle behöva söka sig utanför kommunens gränser. Närmsta 
biograf är Delsbo, som är föreningsdriven,  Arbrå och sedan Bollnäs och 
Hudiksvall. Vi skulle heller inte kunna täcka filmområdet i skolkulturen. 
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Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 5 maj 2021 
Driftsavtal 5 maj 2021 


Yrkanden 


Kristoffer Hansson (MP), Bertil Skoog (L) och Pernilla Färlin (M): bifall till 
samhällsserviceförvaltningens förslag.  


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
12(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 82 Dnr 00051/2020  


Bostadsanpassningsbidrag - status 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Bygglovshandläggare Kenneth Jakobas redogör för status när det gäller 
bostadsanpassning till och med april 2021. I år har antalet ärenden hittills 
varit 35 stycken att jämföra med 36 ärenden januari-april 2019 och 47 
ärenden januari-april 2020. Kostnaderna januari-februari har de senaste åren 
sett ut som nedan: 
 
2019:  810 373 kronor  
2020:  1 708 647 kronor 
2021:  2 445 517 kronor 


Beslutsunderlag 


Presentation bostadsanpassningsbidrag 5 maj 2021 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
13(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 83 Dnr 00025/2021  


Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande 
SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer 
differentierat strandskydd - godkännande i efterhand 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Yttrandet godkänns.     


Sammanfattning av ärendet 


Kommunen har fått en remiss från Miljödepartementet gällande SOU 
2020:78 Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd. 
 
Utredningens syfte var att: 
• Identifiera förhållanden utifrån vilka strandskyddsreglerna kan 


differentieras med hänsyn till att tillgången till sjöar och stränder varierar 
i landet, liksom befolkningstäthet och exploateringstryck samt 
förutsättningar för djur- och växtliv och ange hur dessa förhållanden kan 
mätas och sättas i relation till varandra. 


• Föreslå åtgärder som ökar lokalt inflytande. 
• Föreslå de författningsändringar som krävs i dagens strandskyddsregler 


för att den variation av skyddsbehov som finns i landet ska få genomslag i 
strandskyddsreglerna utifrån de skäl som anges inledningsvis. 


• Utvärdera den nuvarande strandskyddslagstiftningen med avseende på hur 
ändamålsenlig, effektiv och legitim dess tillämpning är i olika delar av 
Sverige. 


• Vid behov föreslå ytterligare åtgärder för att uppnå syftena med reformen 
enligt ovan, samt säkerställa ett differentierat, effektivt, ändamålsenligt 
och legitimt strandskydd. 


• Beakta möjligheten till regelförenklingar. 
 


Samhällsserviceförvaltningen har skrivit ett yttrande över remissen som 
redan skickats in till Miljödepartementet och som nämnden nu har att 
godkänna i efterhand.  


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens yttrande 11 maj 2021 
SOU 2020:78 







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
14(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
15(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 84 Dnr 00080/2021  


Initiativärende från Sigurd Mattsson (C) gällande 
brandförsvaret i Ljusdals kommun 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut utan eget 


ställningstagande då samhällsservicenämnden inte har möjligheter att 
finansiera eller bedriva denna typ av allmänna utbildningsinsatser. 


Sammanfattning av ärendet 


Ett initiativärende har inlämnats från en ledamot i samhällsservicenämnden 
om att arrangera allmänna utbildningsinsatser i brandkunskap för 
fastighetsägare i kommunens västra byar. Förslagsställaren vill att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att planera och genomföra dessa 
utbildningar, samt att deltagare som genomgår utbildningen erhåller en 
brandsläckare som premie.  
 
Cirka 78 hushåll med 123 folkbokförda personer finns i de aktuella byarna 
och kostnaden för denna utbildningsinsats beräknas till cirka 32 000 kronor 
(8 tillfällen med upp till 12 deltagare/tillfälle x 4 000 kronor) Kostnaden för 
föreslagen premie i form av en brandsläckare beräknas till cirka 23 400 
kronor (78 hushåll x 300 kronor) Total kostnad cirka 55 400 kronor. 
 
Samhällsservicenämnden har inga möjligheter att finansiera denna typ av 
allmänna utbildningsinsatser, då nämndens budgetposter för externa bidrag 
endast avser kulturarrangemang eller idrottsverksamhet, riktade mot ideella 
föreningar. 


Beslutsunderlag 


Samhällsservicenämndens skrivelse 5 maj 2021 
Initiativärende från Sigurd Mattsson 1 mars 2021  


Yrkanden 


Sigurd Mattsson (C): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
16(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


Propositionsordning 


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







 


Samhällsservicenämnden  


PROTOKOLL 
Sida 
17(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 85 Dnr 00184/2019  


Information om avgjorda överklaganden 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  


Sammanfattning av ärendet 


Förvaltningschef Lasse Norin informerar om överklagade ärenden där ett 
avgörande har skett: 
 
Länsstyrelsen har avslagit tre överklaganden gällande bygglov och ett 
gällande förhandsbesked. 
 
Mark- och miljööverdomstolen har återvisat ett ärende gällande tillbyggnad 
av fritidshus. Beslutet fattades 2018 av dåvarande myndighetsnämnden och 
ärendet har nu återvisats till samhällsservicenämnden. 


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 
18(18) 


Datum 
2021-05-18 


 
 


  
 


 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     


 


§ 86 Dnr 00022/2021  


Delegationsbeslut 2021 


Samhällsservicenämnden beslutar 
 
1. Delgivningen noteras till protokollet. 


Sammanfattning av ärendet 


För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 
 
SSN: 38-50 
Bygg: § 318-365 
Miljö § 258-305   


Beslutsunderlag 


Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 11 maj 2021 
Delegationslistor  


Propositionsordning 


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





		Månadsuppföljning mars och april samt helårsprognos per april 2021

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Statuspresentation från biblioteken, fritidsenheten, fritidsgårdar och kulturenheten

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Propositionsordning



		Ljusdals kommuns kulturstipendium 2021

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Driftsbidrag biograf

		Samhällsservicenämndens förslag

		Kommunstyrelsen beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Bostadsanpassningsbidrag - status

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Yttrande över remiss från Miljödepartementet gällande SOU 2020:78 Tillgängliga stränder - ett mer differentierat strandskydd - godkännande i efterhand

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning



		Initiativärende från Sigurd Mattsson (C) gällande brandförsvaret i Ljusdals kommun

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Yrkanden

		Propositionsordning



		Information om avgjorda överklaganden

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Propositionsordning



		Delegationsbeslut 2021

		Samhällsservicenämnden beslutar

		Sammanfattning av ärendet

		Beslutsunderlag

		Propositionsordning





