Sida
1(33)

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-02-11

Plats och tid
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§ 20

Datum

2020-02-11

Dnr 00366/2019

Bokslut 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Årsbokslut 2019 med förslag till överföringar godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Årsbokslutet visar på ett underskott på 591 000 kronor. De största
avvikelserna finns hos plan- och byggenheten och fritidsenheten.
Plan- och byggenheten har ett överskott som beror på sjukskrivning samt
föräldraledigheter under delar av året samt att tillskjutna medel för utredning
av GC-väg mellan Ljusdal och Järvsö ännu inte har upparbetats. Hos enheten
finns även bostadsanpassningsbidrag som under året blev högre än beräknat.
Fritidsenheten har haft högre el- och reparationskostnader på Idrottsparken
(IP) samt på maskiner vilket genererat ett underskott.
Hos förvaltningen finns även ett antal investeringsprojekt som fortsätter
2020.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2020
Bokslut 2019 drift, 4 februari 2020
Bokslut 2019 investeringar, 4 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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Datum

2020-02-11

Dnr 00011/2019

Kvalitetsprogram för Östernäs - information
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har upprättat förslag till kvalitetsprogram gällande
nya detaljplaner för Östernäs 11:4 med flera. Samhällsserviceförvaltningen
har beslutat att skicka ut förslaget för samråd i syfte att inhämta synpunkter.
I linje med plan- och bygglagen och kommunens styrdokument ska Östernäs
bidra till en hållbar utveckling och ett samhälle med hög livskvalitet,
trygghet och välfärd. Området ska berika Ljusdal med attraktiva
boendemiljöer, som tar hänsyn till kulturvärden och klimataspekter och är
tillgängliga för alla samhällsgrupper.
Det tidigare sågverksområdet är en stor del av Ljusdals historia som har
präglat både samhället och de människor som lever och verkar i det.
Områdets centrala roll i samhällsutvecklingen och dess placering nära
resecentrum gör att området är att betrakta som en stark identitetsbärare som
både möter ortsbefolkningen dagligen och som utgör det första mötet med
Ljusdal för besökande och människor på genomresa.
Genom detta kvalitetsprogram kan flera av Östernäs kvaliteter och
möjligheter tas tillvara så att området kopplas samman med övriga centrum
och blir en levande och välkomnande plats att vara stolt över.
Kvalitetsprogrammet är ett viktigt styrdokument som utgör en gemensam
målbild för beslutsfattare, tjänstemän och byggherrar. Dokumentet anger
områdets inriktning och ambitionsnivå och ska användas i kommande
markanvisning och urvalsprocess.
Beslutsunderlag
Kvalitetsprogram för Östernäs, 20 januari 2020
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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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§ 22

Datum

2020-02-11

Dnr 00007/2019

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

Planförslaget gällande den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för
Öjeberget i Järvsö övergår i ett formellt samrådsskede enligt plan- och
bygglagen (PBL).

Sammanfattning av ärendet
Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget är att komma
närmare de mål och visioner som är framförda i den kommuntäckande
översiktsplanen och grundar sig på de tidigare ställningstaganden som finns i
den befintliga fördjupade översiktsplanen för Järvsö tätort (2014). Genom att
klarlägga förutsättningar och lyfta fram ett planförslag kan den fördjupade
översiktsplanen ge vägledning och riktlinjer för efterkommande planering,
lovgivning och beslut inom det avgränsade planområdet. Den fördjupade
översiktsplanen väger in statliga intressen som till exempel riksintressen,
miljö- och riskfaktorer samt miljökvalitetsnormer.
Samrådets syfte är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in
den kunskap och de synpunkter som finns inom området, dels att ge de
intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
För att den fördjupade översiktsplanen för Öjeberget ska vara väl förankrad
krävs informationsutbyte och dialog både internt och externt. Därför ska ett
antal möten hållas under samrådstiden där tjänstemän, politiker, företagare
och allmänhet med flera har chansen att vara med och diskutera planens
innehåll.
Kommunstyrelsen gav 5 april 2018 samhällsutvecklingsförvaltningen i
uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Öjeberget.
Tidiga dialogmöten med aktörer och allmänheten hölls under våren och
sommaren 2018.
Järvsö beskrivs i översiktsplanen för Ljusdal kommun som ett tillväxtområde
gällande turism och besöksnäring. I den fördjupade översiktsplanen över
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Datum

2020-02-11

Järvsö som antogs 2014, och i underlagen till denna (natur- och
ortsinventering) beskrivs både naturvärden och den landskapsbild som finns
idag kring Öjeberget som önskvärd, men samtidigt också att turistnäringen
och backnära boende ska gynnas. Hela Öjeberget är riksintresse för
friluftsliv samt riksintresse för aktivt friluftsliv. Förutom alpinaktiviteter
ryms här strövområden, bergcykelleder med mera. och det är ett uppskattat
område för ett aktivt friluftsliv, både för fastboende och hitresta turister.
I förarbetet till den fördjupade översiktsplanen för Järvsö beskrevs att syftet
var att skapa beredskap för mer eller mindre oplanerade och oförutsedda
förändringsanspråk. Det konstateras även att många små separerade projekt
kan få stor påverkan på omgivningen så den fördjupade översiktsplanen över
Järvsö ämnades fungera vägledande för de som önskar göra något, samt för
de som ska besluta om dessa önskemål. Meningen var att planen skulle
underlätta myndighetsutövning och beslut och därmed vara gynnsam för
Järvsös utveckling och därmed även gynnsam för Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 6 februari 2020
Samrådsförslag FÖP 6 februari 2020
Yrkanden
Sune Frost (MP): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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Samhällsservicenämnden

§ 23

Datum

2020-02-11

Dnr 00016/2020

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enfamiljshus på del av Nor 6:9 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.

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.
 Tänkt byggnation får inte placeras närmare klagandes hus än 10 meter.
 Avgiften för beslutet är 4 900 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 24

Datum

2020-02-11

Dnr 00017/2020

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättande av
skylt på Tälle 23:8 i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen.

2.

Bygglovet gäller i tre år från det att beslutet vunnit laga kraft.

3.

Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 23 § planoch bygglagen.

4.

Tekniskt samråd och certifierad kontrollansvarig enligt plan- och
bygglagen krävs inte i detta ärende.

5.

Med detta startbesked bestämmer samhällsservicenämnden att
kontrollplanen fastställs.

6.

Avgiften för beslutet är 9 130 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.

7.

Åtgärden får inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

Som villkor för beslutet gäller:
 Bildskärmen får inte visa rörliga bilder.
 Bildskärmen får inte visa stötande eller kränkande innehåll.
 Bildväxlingsintervallet får inte understiga 20 sekunder per bildvisning.
 Ljusstyrkan på bildskärmen skall regleras efter dygnets ljusförhållanden.
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§ 25

Datum

2020-02-11

Dnr 00018/2020

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enfamiljshus
och garage på Järvsö Kyrkby 5:54 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende byggnadens placering
delvis på så kallad prickad mark det vill säga mark som inte får
bebyggas, liten avvikelse medges.

2.

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

3.

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

4.

Avgiften för beslutet är 22 910 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige

5.

Åtgärden får inte påbörjas förrän samhällsservicenämnden lämnat ett
startbesked enligt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen.

6.

Åtgärden från inte påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut
enligt 9 kap. 42 a § plan- och bygglagen.

Handlingar som ska lämnas senast till det tekniska samrådet
 Kontrollplan
 Konstruktionshandlingar
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§ 26

Datum

2020-02-11

Dnr 00019/2020

Ansökan om bygglov för nybyggnad av gäststuga på
Karsjö 1:55 i Järvsö
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

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

Åtgärden får ej påbörjas innan fyra veckor från kungörelse av beslut enligt 9
kap. 42 a § plan- och bygglagen.
Avgiften för beslutet är 2 760 kronor i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige.
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§ 27

Datum

2020-02-11

Dnr 00297/2019

Fiskevårdsplan Voxnan
Samhällsservicenämndens förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Förslag till fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals
kommun antas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 20 februari 2016 att en fiskevårdsplan även
skulle tas fram för Voxnans avrinningsområde. Detta skulle ske i samarbete
med Bollnäs och Ovanåkers kommuner för att ta ett samlat grepp om älven
och dess tillrinnande vattendrag. Det finns sedan tidigare en beslutad
fiskevårdsplan framtagen för Ljusnans tillrinningsområde i Ljusdals
kommun.
Arbetet med fiskevårdsplanen har under projekttiden expanderat och
omfattar nu både Ljusnan och Voxnan i de berörda Hälsingekommunerna.
Projektet har drivits med stöd från Länsstyrelsen Gävleborg samt även med
bidrag från Leader (EU). Resultatet är att varje deltagande kommun arbetat
fram fiskevårdsplaner inom sin kommun samt att det även tagits fram ett
gemensamt måldokument, en övergripande fiskevårdsplan, för utvecklingen
av fiskevården inom kommunerna.
Det gemensamma måldokumentet har inte förankrats tillräckligt inom
respektive deltagande kommun varför detta dokument lämnas för senare
hantering. Detta beslut gäller därför endast förslaget till fiskevårdsplanen
som berör Voxnans avrinningsområde i Ljusdals kommun.
Planen har varit ute på remiss under hösten 2019. Remissvaren har
sammanställts i skrivelse från samhällsserviceförvaltningen.
Samhällsserviceförvaltningen föreslår att samhällsservicenämnden föreslår
kommunstyrelsen:
Förslag till fiskevårdsplan för Voxnans avrinningsområde i Ljusdals
kommun antas.
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Beslutsunderlag
Förslag till beslut gällande Fiskeplan Voxnan 17 januari 2020
Fiskevårdsplan Voxnans avrinningsområde
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
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§ 28

Datum

2020-02-11

Dnr 00375/2019

Förslag till förändring av lönebidrag till föreningar
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Lönebidraget till hembygdstjänst samt idrottsföreningar tas bort från och
med 1 januari 2021.

2.

Lönestödet till den gemensamma tjänst som finns på föreningarnas
löneadministration bibehålls.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun är en av få kommuner som har dessa lönebidrag kvar.
Fritidsenheten vill omfördela resurser och skapa ett utrymme inom
rambudget för att ha ekonomi till periodiskt underhåll av de fastigheter som
fritidsenheten ansvarar för. Fritidsenheten kan, genom ett förnyat aktivt
arbetssätt, stötta våra föreningar på andra sätt än med lönestöd, genom att
finnas tillgängliga ute i föreningarna runt om i kommunen istället för att
några få föreningar har lönestöd och de flesta är helt utan. I riktlinjerna från
2007 står: ”De lönebidragsanställda som finns i en kommundel ska
solidariskt hjälpa till med skötsel av de olika anläggningarna i området.”
Konsekvenserna av förslaget innebär att endast ett mindre antal föreningar i
kommunen inte kommer att få fortsatt lönestöd från kommunen med mellan
5-20 procent från och med 1 januari 2021. Arbetsförmedlingens nivå på
bidrag påverkas inte av beslutet. Gällande föreningarnas löneadministration
så bibehålls bidraget. Detta blir ett fortsatt stöd i att vara behjälplig till
föreningarna då de söker bidrag från Arbetsförmedlingen.
Ett politiskt beslut bör fattas tidigt under våren år 2020 för att möjliggöra en
omställningstid för varje enskild föreningsbudget och berörd personal inför
år 2021.
Beslutsunderlag
Samhällsservicenämndens skrivelse 21 januari 2020
Bilaga: förslag på neddragning lönestöd 14 januari 2020
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt
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§ 29

Dnr 00006/2020

Priser och entréavgifter för Färila Simhall
Samhällsservicenämndens förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
1.

Entréavgifter för Färila Simhall antas att gälla från och med
nyöppnandet i augusti 2020 efter renovering av lokalerna.

2.

Den nya taxan ska gälla från 1 augusti 2020 till 31 juli 2025.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsenheten har gjort en översyn gällande priser och entréavgifter för
Färila Simhall, som föreslås gälla från och med nyöppnandet i augusti 2020,
efter renovering av lokalerna samt byte av reningsanläggning.
Som grund för föreslagna prisändringar ligger prisutveckling enligt KPI
(konsumentprisindex), ökade hyreskostnader föranlett av renovering av
lokalerna och byte av reningsanläggning, samt en prisjämförelse gällande
entréavgifter vid andra och närliggande badanläggningar i Hälsingland med
omnejd. Nuvarande nivåer på entréavgifter är från år 2010.
ENTRÈAVGIFTER FÄRILA SIMHALL
Kategori

Enkelbad

Tidigare

Årskort

Tidigare

0-6 år
7-17 år
Vuxen 18 år Pensionär
Studerande

0

0

0

0

40

35

800

550

70

50

1400

1100

50

35

1000

550

50

35

1000

550

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 20 januari 2020
Prisbilaga 24 januari 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
18(33)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-02-11

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 30

Datum

2020-02-11

Dnr 00013/2020

Ljusdals kommuns idrottsstipendium 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Fyra stipendiater utses, två som delar på ungdomsstipendiet samt två
som delar på ungdomsledarstipendiet.

2.

Pengar tas från kontot Idrottsstipendium.

Sammanfattning av ärendet
Ljusdals kommun delar årligen ut ett ungdomsstipendium och ett ungdomsledarstipendium på 10 000 kronor vardera. I år har fyra ansökningar
inkommit till ungdomsstipendiet och tre till ungdomsledarstipendiet.
Fritidschefen har samrått med företrädare för olika idrotter och med lokala
sportjournalister och samtliga ansökningar har gåtts igenom.
Utifrån detta har fritidschefen lämnat ett förslag till lämpliga kandidater.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 4 februari 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.
Jäv
Ordförande Iréne Jonsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet. Annelie Wallberg träder in i hennes ställe.

Beslutsexpediering
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 31

Datum

2020-02-11

Dnr 00373/2019

Medborgarförslag om belysning till Nickelmonumentet i
Los - svar
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Medborgarförslaget om att byta ut belysningen på Nickelmonumentet
avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen och kommunfullmäktige
har delegerat förslaget till samhällsservicenämnden för beslut.
Förslagsställaren föreslår att belysningen vid Nickelmonumentet som
uppfördes 1971, bör bytas ut till en modernare och snyggare belysning.
Förslagsställaren har fått en prisuppgift på cirka 100 000 kronor för att byta
ut belysningen. Den belysning som finns idag är av enklare modell av typ
strålkastare som belyser monumentet.
Gata- och parkchefen skriver i sitt övervägande att kommunen i nuläget inte
har några ekonomiska förutsättningar att byta ut belysningen. Förslaget bör
därför avslås.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 10 januari 2020
Kommunstyrelsens protokoll 25 november 2019, § 167
Medborgarförslag 15 november 2019
Yrkanden
Oscar Löfgren (V): bifall till samhällsserviceförvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner
att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-02-11

Beslutsexpediering
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen för kännedom
Samhällsserviceförvaltningen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 32

Datum

2020-02-11

Dnr 00248/2019

Yttrande över remiss gällande medborgarförslag om att
en genomkörslada belägen på kommunens mark i
Ljusdal ska upprustas och bevaras
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om att en genomkörslada belägen på kommunens mark
i Ljusdal ska upprustas och bevaras har inkommit till kommunen. Kommunstyrelsen har skickat medborgarförslaget till samhällsservicenämnden för
yttrande.
Ladan ligger nedanför Hundklubben efter vägen mot älven, Ladans läge är
väl exponerat och syns för alla gående som använder vägen ner mot Ljusnan.
Enligt medborgarförslaget är två årtal inhuggna i timret, år 1724 och år 1734.
Enligt dåvarande fastighetschef Anders Berg kan kostnaden för åtgärden
grovt uppskattas till mellan 100 000-125 000 kronor. Med beaktande av
kommunens ekonomiska läge är det svårt att motivera kostnaden. Kostnad
för rivning, vilket torde vara alternativet, uppskattas till hälften av bedömd
kostnad för upprustningen. Utöver ovanstående pågår inventering av de lador
som kommunen äger. Antalet lador är många, alla har inte inventerats och
flera kommer att kräva att vi väljer mellan att upprusta eller riva då förfallet
pågått länge. Några är i så dåligt skick att vi inte behöver välja åtgärd, där
återstår bara att riva.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 30 oktober 2017, § 133
Medborgarförslag 26 september 2017
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-02-11

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 33

Datum

2020-02-11

Dnr 00361/2019

Yttrande över remiss gällande motion från Kennet
Hedman (M) om trafikljus samt andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid korsningen Bjuråkersvägen Hotellgatan i Ljusdal
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Samhällsservicenämnden föreslår att motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet
En motion har lämnats in av Kennet Hedman (M) som vill att
trafiksäkerheten förbättras i korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan.
Kommunstyrelsen har skickat motionen till samhällsservicenämnden för
yttrande.
En detaljplan för korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan finns, antagen av
kommunfullmäktige i Ljusdals kommun 26 maj 2014, § 91. Planen syftar
bland annat till att öka framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen
för såväl bilister som för gång- och cykeltrafikanter genom att möjliggöra en
breddad korsning för gator och trottoarer eller en ombyggnation av
korsningen till cirkulationsplats. Detaljplanen innebär att gatukorsningens
yta utökas vilket medger att en cirkulationsplats med en liten rondell, delvis
eller helt överkörningsbar, kan anordnas i korsningen, om Bjuråkersvägens
lutning så medger. Gatumarken nordost om korsningen bör utökas enligt
”Planritning för korsningen-Bjuråkersvägen-Hotellgatan”, vilket ökar
framkomligheten för högersvängande trafik från Hotellgatan, samt även för
infartstrafik från Bjuråkersvägen till Hotellgatan.
Det finns en föreställning om att trafikljus är säkert och bra, inte minst i
miljöer där barn rör sig. Men trafikljus ska inte användas på barns skolvägar
om syftet är att göra en korsning eller ett övergångsställe säkrare. Då behövs
andra, fartsänkande, åtgärder såsom upphöjningar, busskuddar,
avsmalningar, breda refuger och avvikande gatubeläggning.
Trafikljus är riskabla eftersom de skapar en falsk trygghet. Vi lär våra barn
att trycka på knappen, vänta på grön gubbe och sedan gå. Men barn klarar
inte att samtidigt försäkra sig om att bilisterna verkligen stannar. Speciellt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
25(33)

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

Datum

2020-02-11

trafikljus som ligger på raksträckor och som kräver att man trycker för att få
grönt, är farliga.
Gata- och parkenhetens bedömning är att utredning för ökad trafiksäkerhet i
korsningen Bjuråkersvägen-Hotellgatan redan finns i och med den detaljplan
som gäller för ovan nämnda korsning.
Genomförande av åtgärder i enlighet med gällande detaljplan bedöms dock
inte vara aktuella i närtid, utifrån den ekonomiska situation som för
närvarande råder inom Ljusdals kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 21 januari 2020
Kommunfullmäktiges protokoll 4 november 2020, § 149
Motion 22 november 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsserviceförvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Kommunstyrelsen
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 34

Datum

2020-02-11

Dnr 00211/2019

Svar på yrkande gällande möjligheten att ta ut en avgift
för fastigheter anslutna till kommunala gator och vägar
för underhåll och snöröjning - information
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
2:e vice ordförande Sigurd Mattsson yrkade på samhällsservicenämnden 23
oktober 2019 att det skyndsamt tillsätts en utredning om att ta ut en avgift för
fastigheter anslutna till kommunala gator och vägar för underhåll och
snöröjning.
Gata- och parkchefen har nu varit i kontakt med jurister på Sveriges
Kommuner och Regioner och fått svaret att det inte finns någon juridisk
grund för detta.
Kommunerna har rätt att ta ut gatukostnadsersättning enligt reglerna i 6 kap
24-27 § plan- och bygglagen, men den rätten handlar om att anlägga eller
förbättra gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för
enligt detaljplanen.
Beslutsunderlag
Fastighetsägares skyldighet att betala för gatukostnader § 24-27
E-brev från chefsjusristen på SKR
Yrkande från Sigurd Mattsson (C)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-02-11

§ 35

Dnr 00198/2019

Bidrag till studieförbund 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsenheten presenterar fördelningen 2019 av bidraget till
studieförbunden. Åtta studieförbund delar på 1 210 000 kronor.
Studieförbund

Studietimmar 2016-2018
Studiecirklar Kulturprogram

ABF
Bilda
Kulturens
Bildningsverksamhet
Ibn Rushd
NBV
Sensus
Studiefrämjandet
Studieförbundet
Vuxenskolan
Summa totalt

Övrig
folkbildning

3 år
Timmar

Genomsnitt
Timmar

%

11 238
6 930
0

6 620
4 670
310

501
3 152
0

18 359
14 752
310

6 120
4 917
103

16%
13%
0%

194 245
156 081
3 280

8 460
4 444
386
25 213
11 861

0
0
850
2 240
20 540

1 384
12
1 498
1 399
2 155

9 844
4 456
2 734
29 352
34 556

3 281
1 485
911
9 784
11 519

9%
4%
2%
26%
30%

104 153
47 146
28 927
310 554
365 614

68 532

35 730

10 101

114 363

38 121

100%

1 210 000

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2020
Fördelning av kommunalt bidrag till studieförbunden 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Kronor

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-02-11

§ 36

Dnr 00199/2019

Bidrag till hembygdsföreningar 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Fritidsenheten presenterar fördelningen av bidraget till hembygdsföreningarna 2019. Sex hembygdsföreningar delar på 238 000 kronor.
Hembygdsförening

4 351

1%

1 519

14

18%

14 737

Summa
bidrag
2019
16 256

130 767

29%

45 662

22

29%

23 158

68 820

148 081

33%

51 708

9

12%

9 474

61 181

80 354

18%

28 058

11

14%

11 579

39 637

38 747

9%

13 530

8

11%

8 421

21 951

50 182

11%

17 523

12

16%

12 632

30 154

452 282

100%

158 000

76

100%

80 000

238 000

Bidragsgrundande
kostnad

Ljusdals
hembygdsförening
Järvsö
hembygdsförening
Färila
hembygdsförening
Los
hembygdsförening
Ramsjö
hembygdsförening
Fågelsjö
hembygdsförening
SUMMA

%

2/3
bidrag

Aktiviteter

%

1/3
bidrag

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 27 januari 2020
Fördelning av bidrag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 37

Datum

2020-02-11

Dnr 00127/2019

Delegationsbeslut 2019
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut
fattade år 2019:
SSN (gata-park): 143-312
Bygg:
§ 927-953
Miljö:
§ 1305-1315
Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2020
Delegationslistor 2019
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
30(33)

PROTOKOLL
Datum

Samhällsservicenämnden

2020-02-11

§ 38

Dnr 00021/2020

Delegationsbeslut 2020
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Delgivningen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
För samhällsservicenämndens kännedom finns följande delegationsbeslut
fattade år 2020:
SSN:
Bygg:
Miljö:

1-17
§ 1-60
§ 1-111

Beslutsunderlag
Samhällsserviceförvaltningens skrivelse 3 februari 2020
Delegationslistor 2020
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att delgivningen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 39

Datum

2020-02-11

Dnr 00026/2020

Revisorerna besöker nämnden
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Informationen noteras till protokollet.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsservicenämnden har idag besök av kommunrevisorerna Roland
Bäckman och Hans Gustavsson.
Roland Bäckman informerar om revisorernas arbete och ordförande
Iréne Jonsson och förvaltningschef Lasse Norin berättar om nämndens
utmaningar samt arbetet på förvaltningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen
noteras till protokollet och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Samhällsservicenämnden

§ 40

Datum

2020-02-11

Dnr 00026/2020

Övrig fråga
Yrkande från Oscar Löfgren (V) om att ge fritidsenheten i uppdrag att
undersöka och sammanställa kostnader och timmar för kommunens
fritidsanläggningar samt jämföra bidrag kontra antal aktiva.
Samhällsservicenämnden beslutar
1.

Yrkandet skickas till samhällsservicenämndens beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ledamoten Oscar Löfgren (V) har inkommit med ett yrkande om att ge
fritidsenheten i uppdrag att undersöka och sammanställa kostnader och
timmar för kommunens fritidsanläggningar samt jämföra bidrag kontra antal
aktiva.
Han vill att fritidsenheten ska titta på:
1.

2.

3.
4.

Hur många idrottsföreningar får bidrag av kommunen, vilka summor får
de och hur många aktiva deltagare har de i sin verksamhet? Hur stor
procent är kvinnor?
Vilka idrottsföreningar har driftbidrag? Hur stor summa får de i
driftbidrag? Hur många utnyttjar anläggningen? Hur stor procent är
kvinnor?
Hur många timmar lägger vaktmästarna på fritidsenheten på IP
vintertid? Utslaget per månad.
Vad uppskattas kostnaden vara på kommunens idrottsanläggningar per år?

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att yrkandet skickas
till beredningen och finner att samhällsservicenämnden bifaller detta.

Beslutsexpediering
Samhällsservicenämndens beredning
Akt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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