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§ 41 Dnr 00030/2020  

Månadsuppföljning januari 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Månadsuppföljningen per januari 2020 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Månadsuppföljningen per januari 2020 visar på ett överskott på 468 000 

kronor.  

 

Plan- och byggenheten samt miljöenheten har haft högre intäkter i början av 

året vilket innebär att enheterna redovisar ett överskott. 

 

Enheten för gator och vägar uppvisar ett underskott på grund av att 

kostnaderna för vinterväghållning är högre i början av året. 

 

För räddningstjänsten har beredskapskostnaderna varit högre för januari 

månad på grund av att antalet beredskapsveckor skiftar mellan månaderna. 

Det har inneburit att enheten för närvarande uppvisar ett underskott. 

 

Biblioteksverksamheten har högre kostnader för inköp av medier i början av 

året vilket medfört att enheten redovisare ett underskott.               

 

Kulturenheten hanterar bidrag och anslag som ännu inte blivit utbetalda 

vilket medfört att enheten uppvisar ett överskott. 

 

Fritidsenheten redovisar ett underskott på grund av att kostnaderna för 

isbanor och skidspår är högre i början av året. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2020 

Uppföljning januari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  
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Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 42 Dnr 00026/2020  

Information om kommunens styrmodell - Agenda 2030 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrmodellen och målområden antogs av kommunfullmäktige 24 februari 

2020, § 13. 

 

Carina Thorén informerar om styrmodellen och målområden. 

 

Syftet med styrmodellen är att ge en övergripande bild av hur kommunen 

styrs. 

 

Målområden som har antagits: 

 Jämlikt, jämställt och demokratiskt samhälle 

 Hållbart samhälle 

 Hållbar miljö 

 Hållbart näringsliv och arbetsliv 

 Omsorg och hälsa 

 Utbildning för alla 

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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§ 43 Dnr 00020/2020  

Ansökan från Hudiksvalls Kammarkör om tillfälligt 
arrangemangsbidrag gällande framförande av Händels 
Messias 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Hudiksvalls Kammarkör beviljas ett bidrag om 15 000 kronor till 

konsert i Ljusdals kyrka den 15 november 2020.  

 

2. Pengarna tas från kulturenhetens konto för projekt- och 

arrangemangsstöd.   

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls Kammarkör söker bidrag med 36 500 kronor för att framföra 

delar av Händels Messias i samverkan med Ljusdalsbygdens 

Kammarorkester, Hudiksvalls Kammarkör och Bergsjö-Ilsbo kyrkokör, samt 

sångsolister från Hälsingland. En av konserterna planeras vara i Ljusdals 

kyrka, den övriga i Hudiksvalls alternativt Nordanstigs kommun. Då en 

konsert planeras att hållas i Ljusdals kommun bedöms att 15 000 kronor ska 

beviljas till detta projekt. Hudiksvalls Kammarkör har även sökt ett bidrag 

från Kulturutveckling, Region Gävleborg på 15 000 kronor.     

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2020 

Ansökan om tillfälligt arrangemangsbidrag 30 januari 2020 

Yrkanden 

Annelie Wallberg (S): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Hudiksvalls Kammarkör 

Samhällsserviceförvaltningen, Akt 
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§ 44 Dnr 00008/2020  

Ansökan från Albert Vikstens donationsfond, om höjt 
verksamhetsbidrag för 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Ansökan från Albert Vikstens donationsfond om höjt årligt 

verksamhetsbidrag för 2020 avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Albert Vikstens donationsfond har inkommit med ansökan om höjt årligt 

verksamhetsbidrag från 10 000 kronor till 12 000 kronor från och med 2020. 

Föreningen har i ansökan redovisat förväntade kostnader under året som 

underlag till ansökan.  

 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår avslag på ansökan då kommunens 

ekonomiska läge kommer att innebära en minskning av budgetramarna även 

för samhällsservicenämndens verksamhetsområden under ett antal år 

framöver, och såväl verksamhet som externa bidrag kommer därigenom att 

behöva ses över. Att i detta läge bevilja bidragsökningar anser förvaltningen 

vara ogörligt.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 12 februari 2020 

Ansökan från Albert Vikstens donation 16 december 2019 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V), Christer Sjöström (M): Albert Vikstens donationsfonds 

ansökan om höjt årligt verksamhetsbidrag för 2020 ska bifallas. 

 

Iréne Jonsson (S), Annelie Wallberg (S), Sune Frost (MP): bifall till 

samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att 

samhällsservicenämnden bifaller Iréne Jonssons med fleras yrkande.  
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Beslutsexpediering 

Albert Vikstens donationsfond 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

10(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 00163/2019  

Diskussion om byggnation på jordbruksmark 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bygglovshandläggare Simon Rosell informerar om att det har kommit in ett 

antal ansökningar om bygglov på jordbruksmark. Bygglovshandläggarna vill 

ha lite stöd i hur de ska resonera och Simon Rosell presenterar lite olika 

scenarier och tankar om hur byggnader kan få placeras på jordbruksmark. 

 

Plan- och byggenheten kommer att ta fram riktlinjer som samhällsservice-

nämnden får fatta beslut om och som sedan kan vara ett stöd i bygglovs-

handläggningen.  

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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§ 46 Dnr 00015/2020  

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enfamiljshus på Järvsö-Nybo 7:8 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.  

 

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 bygglovansökan. 

 

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

kommunfullmäktige. 
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§ 47 Dnr 00032/2020  

Status gällande fysisk planering 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Olovsdotter Haglund, Kerstin Johansson, Fredrik Wallby, Viktor Svensson 

från plan- och byggenheten informerar om läget gällande pågående detaljplaner. 

 

Prioriterade planer är: 

 Detaljplan på västra Östernäs 

 Detaljplan på östra Östernäs 

 Kvalitetsprogram Östernäs 

 Detaljplan omlastningsterminal 

 Fördjupad översiktsplan Öjeberget 

 VA-plan 

 Skidnedfart Järvsö 

Beslutsunderlag 

Status planärenden januari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 48 Dnr 00027/2020  

Verksamhetsplan för tillsyn enligt Miljöbalken 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Verksamhetsplanen för året 2020 antas.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 1 kap 8 § miljötillsynsförordning (2011:13) ska den operativa 

tillsynsmyndigheten (Samhällsservicenämnden) upprätta en samlad 

tillsynsplan som omfattar myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. 

 

Motivering till beslut 

Verksamhetsplanen ger riktlinjer för miljöenhetens tillsyns- och kontroll-

arbete under året. Samtliga medarbetare har deltagit i framtagandet av 

behovsutredning och prioriteringar i verksamhetsplanen.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 februari 2020 

Verksamhetsplan Miljöenheten 2020, 27 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Miljöenheten 

Akt 
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§ 49 Dnr 00028/2020  

Yttrande över remiss från kommunstyrelsen gällande 
motion från Moderaterna om sammanslagning av 
bibliotek i Ljusdal 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Samhällsservicenämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

En motion från Moderaterna i Ljusdal har inkommit till kommunen om att 

utreda konsekvenserna av att flytta skolbiblioteket på Stenhamreskolan till 

huvudbiblioteket.  

 

Kommunstyrelsen har skickat motionen till samhällsservicenämnden för 

yttrande. 

 

Tre frågor ställs i motionen, och nedan besvaras dessa i ställd ordning. 

 

1. Hur stor besparing skulle det innebära?  

I realiteten ingen besparing. Kostnader för biblioteksverksamhet kan 

schematiskt fördelas på tre huvudsakliga kostnader: lokal, medier och 

kompetens. Då skolan i dagsläget står för lokalen skulle biblioteket även vid 

en flytt stå med kostnader för medier (fysiska och digitala) samt kompetens 

(utbildad bibliotekarie).  

 

2. Hur skulle verksamheten påverkas? 

Skolbiblioteket och folkbiblioteket har båda lagstadgade, men olika, uppdrag 

och funktion. Skolbibliotekets huvudsakliga funktion är att vara en del av 

skolans pedagogiska verksamhet, med huvuduppdraget att stödja elevernas 

lärande. De centrala delarna i skolbibliotekets verksamhet rör läsfrämjande, 

informationssökning och källkritik. Att ha god läsförmåga och digital 

kompetens är en demokratisk rättighet och en grundförutsättning för fortsatt 

lärande och aktiv delaktighet i samhället. Man kan säga att skolbibliotekets 

uppdrag och funktion syftar till att stärka elevers formella lärande.  

 

Folkbibliotekets uppdrag och funktion, däremot, är att vara en öppen resurs 

för alla invånares livslånga, informella lärande.  
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Att paragrafen om skolbibliotek har flyttats från bibliotekslagen till 

skollagen visar på att riksdag och regering vill lyfta fram att en fungerande 

skolbiblioteksverksamhet är viktigt för skolans måluppfyllelse. 

 

Skolbiblioteket och folkbiblioteket har vidare olika målgrupper (medan 

folkbibliotekets verksamhet är till för alla är skolbiblioteket avsett att vara en 

pedagogisk resurs för elever och lärare).  

 

På Stenhamreskolan går i dagsläget cirka 620 elever i årskurs F-9. Samtliga 

elever i årskurs F-6 (cirka 300 elever) har bibliotekstid varje vecka. Därtill 

kommer grupper från förberedelseklasserna samt aktiviteter i samverkan 

med fritids en eftermiddag i veckan. Eleverna i årskurs 7-9 använder också 

biblioteket för boklån och informationssökning, och skolbibliotekarien 

erbjuder bokprat, utställningar etcetera.  

 

En flytt av skolbibliotekets verksamhet från nuvarande lokaler till 

huvudbiblioteket skulle således medföra en rad utmaningar i det fysiska 

biblioteksrummet. För det första för att huvudbiblioteket är alldeles för litet 

för att också inrymma medier och verksamhet för ett skolbibliotek. 

Mediebeståndet på skolbiblioteket är anpassat för skolans behov, och vid en 

flytt skulle detta bestånd (cirka 50 hyllmeter böcker) behöva inrymmas i 

huvudbiblioteket.  

 

I dagsläget finns heller ingen yta på huvudbiblioteket som lämpar sig för 

klassbesök. 2-3 klassbesök per dag skulle ha stor påverkan på biblioteks-

miljön; skolbiblioteksverksamhet är inte, och ska inte vara, en tyst 

verksamhet. Det är en plats för samtal och högläsning och frågor, och ska så 

vara. Men om man samtidigt, och i samma lokal, ska bedriva reguljär 

folkbiblioteksverksamhet och skolbiblioteksverksamhet så krockar behoven 

ovillkorligen.  

 

Sammanfattningsvis: Det är inte möjligt att med bibehållen kvalitet inrymma 

skolbiblioteket i huvudbibliotekets lokaler. 

 

3. Kan man upphandla denna verksamhet? 

I teorin: ja. Det finns enstaka exempel på större bibliotek som drivs i privat 

regi. I praktiken skulle ett fristående skolbibliotek själv behöva äga sina 

digitala system, ha en egen inköpsorganisation etcetera, vilket skulle 

innebära att det skulle bli avsevärt dyrare än idag.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 28 februari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 27 januari 2020, § 11 

Motion 21 februari 2020 

 

 

Propositionsordning  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 
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§ 50 Dnr 00013/2020  

Utdelning av idrottsstipendium 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicenämnden fattade 11 februari 2020, § 30 beslut om Ljusdals 

kommuns idrottsstipendium 2019. 

 

Vid dagens sammanträde delas stipendierna ut av ordförande Iréne Jonsson 

och fritidschef Torleif Bakke. 

 

Stipendiaterna är: 

Idrottsstipendium: 

Freweyni Tewelde Ljusdals IF Fotboll 

Tindra Olows, Järvsö IF Alpina 

 

Ungdomsledarstipendium: 

Erik Hjelm, IK Ljusdal Innebandy 

Anders Bergström, IK Ljusdal Innebandy 

Beslutsunderlag 

Samhällsservicenämndens protokoll 11 februari 2020, § 30 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

18(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 00028/2019  

Anläggningen Kajvall 

Samhällsservicenämndens förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Fastigheten Sörkämsta 6:25 (Kajvall fritidsanläggning) avyttras.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att anläggningen Kajvall avyttras. 

Under ett antal år har det varit svårigheter att hitta arrendator för 

anläggningen Kajvall. Under de två senaste vintersäsonger har detta 

inneburit att anläggningen hållits helt stängd. Förutsättningar för att driva 

anläggningen är mycket begränsad gällande bokningar och besök, vilket gör 

att det är svårt att få ekonomin att gå ihop.  

 

I dagens ekonomiska läge har inte fritidsenheten möjligheter att prioritera 

drift av Kajvall. Redan inför budget 2018 begärde fritidsenheten ett 

tilläggsäskande på 240 000 kr för att driva anläggningen. Detta äskande 

avslogs vilket innebar att Kajvall kallställdes vintern 2018/2019 och 

2019/2020.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 2 mars 2020 

Arbetsmarknads- och socialnämndens protokoll 18 februari 2020, § 32         

Yrkanden 

Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att samhällsservicenämnden bifaller detta.  

 

Reservation 

 

Jonny Mill (LB) reserverar sig mot beslutet. 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

19(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Kommunstyrelsen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

20(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 52 Dnr 00345/2019  

Investeringsbidrag samlingslokaler 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Investeringsbidraget till samlingslokaler fördelas enligt följande: 

 

Föne bygdegårdsförening 33 401 kr 

Hybo bygdegårdsförening 39 974 kr 

Ytterygs bygdegårdsförening 10 000 kr 

Hennans byggnadsförening U.P.A 16 625 kr 

 

2. Pengarna tas från investeringskontot till samlingslokaler      

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun delar årligen ut 100 000 kronor i investeringsbidrag till 

samlingslokaler. Samlingslokalen kan få bidrag med högst 50 procent av ett 

godkänt bidragsunderlag.  

 

Fyra ansökningar om investeringsbidrag till samlingslokaler har inkommit. 

Totalt ansökt belopp är 108 376 kronor. I budget för investeringsbidrag till 

samlingslokaler finns 100 000 kronor avsatta. Eftersom det totalt ansökta 

beloppet överstiger de medel som finns anvisade i budget behöver en 

prioritering göras.  

 

Föregående års ansökningar gällande investeringsbidrag till samlingslokaler 

tilldelades Hybo bygdegårdsförening med 31 500 kronor och Föne 

Bygdegårdsförening med 33 401 kronor. Föne Bygdegårdsförening 

genomförde inte projektet under 2019, på grund av att den tilltänkta ideella 

arbetskraften drabbades av sjukdom, därför uteblev bidraget. Föreningen 

söker på nytt i år för samma åtgärder.     

 

Föne bygdegårdsförening, Ytterygs bygdegårdsförening och Hennans 

byggnadsförening tilldelas 100 procent av ansökt belopp. Hybo 

bygdegårdsförening tilldelas cirka 83 procent av ansökt belopp, eftersom de 

2019 tilldelades 31 500 kronor för investeringsbidrag till samlingslokaler.  

 

Samhällsserviceförvaltningens förslag är att investeringsbidraget fördelas 

enligt följande:   



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

21(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Förening 

Ansökt 

bidrags belopp 
Fördelat  

bidrags belopp 

Föne bygdegårdsförening 33 401 kr 33 401 kr 

Hybo bygdegårdsförening 48 350 kr 39 974 kr 

Ytterygs bygdegårdsförening 10 000 kr 10 000 kr 

Hennans byggnadsförening U.P.A 16 625 kr 16 625 kr 

Totalt  108 376 kr 100 000 kr 

    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 februari 2020 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

Jäv  

 

Kent Simsson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Mårten Züchner träder in i hans ställe. 

 

 

Beslutsexpediering 

Föne bygdegårdsförening 

Hybo bygdegårdsförening 

Ytterygs bygdegårdsförening 

Hennans byggnadsförening U.P.A 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

22(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 00341/2019  

Medborgarförslag om att skapa ytterligare ett farthinder 
vid Stenhamreskolan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslaget avslås.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag om att skapa ytterligare ett farthinder vid 

Stenhamreskolan har lämnats in till kommunen. Kommunfullmäktige 

beslutade 30 september 2020, § 116 att delegera beslutanderätten gällande 

medborgarförslaget till samhällsservicenämnden. 

 

Förslagsställaren önskar ytterligare ett farthinder efter Ringvägen för att 

skydda, inte bara barnen på skolan som leker, utan även andra barn. Det vore 

ypperligt om farthindret placerades före avlämningsplatsen vid skolan där 

förskoleklassen leker, intill hastighetsskylten. Det skulle göra att bilarna 

saktar in i tid en bit före skolan. Det skulle ge en tryggare tillvaro för alla 

som bor eller leker i området. 

 

Ett farthinder byggdes i västra delen av gatan under 2019 för att reducera 

hastigheten förbi avlämningsplatsen. En utvärdering om huruvida detta 

hinder fått en dämpande effekt eller inte kommer att ske under sommaren 

2020 med hjälp av elektronisk hastighetsövervakning. Denna utvärdering bör 

vidtagas innan ytterligare hastighetsdämpande åtgärder vidtas. 

 

Gata- och parkenheten kommer under sommaren 2020 investera i mobila 

farthinder som med kort varsel kan monteras på den eller de platser som 

hastighetsdämpande åtgärder behövs.      

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 februari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 30 september 2019, § 116 

Medborgarförslag 10 september 2019 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

23(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Förslagsställaren 

Samhällsserviceförvaltningen  

Akt 

 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

24(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 54 Dnr 00372/2019  

Medborgarförslag med önskemål om namnsättning av 
grönyta i Ljusdal till Rehnströmska parken 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslaget bifalles.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inlämnats där man yrkar på att parkytan mellan 

polishuset och Hantverkargården får namnet Rehnströmska parken.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2019, § 168, att delegera 

beslutanderätten gällande medborgarförslaget till samhällsservicenämnden. 

 

Parken som i folkmun kallas Polisparken har genomgått en större renovering 

under ett antal år. Även 2014 framfördes förslag på att parken skulle döpas 

till Rehnströmska parken. Marken som parken är belägen på ägdes tidigare 

av familjen Rehnström som flyttade till Ljusdal och öppnade fotoatelje. 

 

Länsmuseet har hörts angående namnsättningsförslaget och är positiva till 

namnet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 februari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 25 november 2019, § 168 

Medborgarförslag 9 december 2019 

Yrkanden 

Oskar Löfgren (V), Iréne Jonsson (S) bifall till samhällsservice-

förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 

att nämnden bifaller detta.  

  



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

25(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsexpediering 

Förslagsställaren 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

26(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 00387/2019  

Medborgarförslag med önskemål om övergångsställe 
vid korsningen Verkstadsskolevägen - Enbergsgatan 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Medborgarförslag bifalles såtillvida att en placering av övergångsställe 

längs Verkstadsskolevägen utreds.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om ett övergångsställe  

vid korsningen Verkstadsskolevägen-Enbergsgatan. Kommunfullmäktige 

beslutade 16 december 2019, § 181 att delegera beslutanderätten gällande 

medborgarförslaget till samhällsservicenämnden. 

 

Gata- och parkenheten är medveten om att det är långa avstånd mellan 

övergångsställena utmed Verkstadsskolevägen. Enheten har för avsikt att 

göra en översyn av detta under försommaren för att utreda var den 

lämpligaste placeringen är med tanke på sikt, lutning etcetera.  

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 februari 2020 

Kommunfullmäktiges protokoll 16 december 2019, § 181 

Medborgarförslag 20 december 2019 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsservice-

förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Förslagsställaren 

Samhällsserviceförvaltningen 

Akt 

 

 



 

Samhällsservicenämnden  

PROTOKOLL 

Sida 

27(27) 

Datum 

2020-03-10 

 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 56 Dnr 00021/2020  

Delegationsbeslut 2020 

Samhällsservicenämnden beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.   

Sammanfattning av ärendet 

För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut: 

 

SSN: 18-33 

Bygg: § 61-133 

Miljö: § 112-205    

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 mars 2020 

Delegationslistor 3 mars 2020       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen 

noteras till protokollet och finner att nämnden bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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