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§ 109 Dnr 00005/2018  

Information från kommunchefen maj 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Nicklas Bremefors informerar: 

 

Östernäs: Gällande sanering ska kommunen vara överens med Länsstyrelsen 

om vilka åtgärder som behövs göras och ta fram ansökan angående bidrag 

för saneringen. Beräknas klart före sommaren. 

    

Ekonomi: Budget 2019-2021 utifrån nya organisationen kommer till 

kommunstyrelsen den 31/5. Prognos för 2018 kommer även den till 

kommunstyrelsen den 31/5. 

 

Timmerterminal: Skogsbolagen kommer inom kort in med en skrivelse hur 

de vill utveckla Kläppa.  

 

Kommunförening: Gävle, Sandviken och Älvkarleby ställer sig negativa till 

en kommunförening. Hälsinglands kommuner är positiva. Hälsingerådet 

beslutade att fråga väcks igen i början av nästa mandatperiod. 

 

Samverkan IT: Kommuncheferna har fått i uppdrag att se hur Hälsinge-

kommunerna kan samverka i IT-frågor. IT-cheferna rapporterade på senaste 

Hälsingerådet att det finns stora möjligheter på kort och lång sikt. T ex 

gällande upphandlingar, systemlösningar och kompetensutveckling. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 17 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Beslutsexpediering: Akt  
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§ 110 Dnr 00080/2018  

Kommunalt partistöd 2018 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Partierna i Ljusdals kommunfullmäktige är berättigade till kommunalt  

    partistöd med 1 145 984 kronor för 2018 enligt nedan: 

 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 320 768 kr  

Moderata Samlingspartiet  190 848 kr  

Sverigedemokraterna  138 880 kr    

Vänsterpartiet  112 896 kr  

Centerpartiet   112 896 kr 

Liberalerna     86 912 kr   

Miljöpartiet de gröna    86 912 kr 

Ljusdalsbygdens parti    60 928 kr 

Kristdemokraterna    34 944 kr   

 

2. Det kommunala partistödet betalas ut i juli 2018.           

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt antagna regler i Ljusdals kommun ska kommunalt partistöd utgå med 

ett mandatbundet kommunalt partistöd och ett grundstöd. Grundstödet är 8 

960 kronor per parti (20 % av basbeloppet för år 2017) och mandatstödet är 

25 984 kronor (58 % av basbeloppet för år 2017) per mandat i 

kommunfullmäktige. 

 

Samtliga partier har lämnat redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte 

granskningsrapport 
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§ 110 forts. Dnr 00080/2018  

Kommunalt partistöd 2018 
 

Totalt uppgår partistödet till kronor att fördelas enligt följande. 

 

Parti Mandat Grundstöd 

per parti 

(kr) 

Mandatstöd 

(kr) 

Totalt (kr) 

S 12   8 960 311 808 320 768 

M 7   8 960 181 888 190 848 

SD 5   8 960 129 920 138 880 

V 4   8 960 103 936 112 896 

C 4   8 960 103 936 112 896 

L 3   8 960 77 952 86 912 

MP 3   8 960 77 952 86 912 

LB 2   8 960 51 968 60 928 

KD 1   8 960 25 984 34 944 

 

Summa: 

 

41 

 

80 640 

 

1 065 344 

 

1 145 984 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 15 maj 2018 

Redovisningar av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till kommun-

ledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta.  
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§ 111 Dnr 00144/2018  

Regleringsfonder 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Bygdemedel från regleringsfonder 2018 fördelas enligt följande: 

 

Sveg-Laforsens regleringsfond 

Kårböle Skoter/Fiskevårdsområdesförening  21 500 kr 

Färila Hembygdsförening    35 744 kr 

Kårböle idrottsförening    25 198 kr 

FärilaRådet     14 603 kr 

Kårböle byalag    28 750 kr 

    14 900 kr 

Föne IK    40 000 kr 

Summa                       180 695 kr 
 

Dåasens regleringsfond 

Loos bygderåd   5 000 kr  

Föreningens Loosgrufvan   9 965 kr 

Loos IF    8 207 kr 

Summa                        23 172 kr 
 

Storhamrasjöns regleringsfond 

Björkbergs Byaråd   15 000 kr  

Fågelsjö Hembygdsförening  10 000 kr 

Loos IF      1 847 kr 

Summa    26 847 kr 

 

Arbåsjöarnas regleringsfond 

Järvsö Fiskevårdsområdesförening  25 000 kr 

Skästrateatern   40 000 kr 

Järvsörådet    40 000 kr 

Skålbo Rossla och Skridsvik bygdegårdsförening 60 000 kr 

Järvsö båtklubb   50 000 kr 

Järvsö Hembygdsförening   40 000 kr 

Sörvåga intresseförening   13 833 kr 

Summa                       268 833 kr 
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§ 111 forts. Dnr 00144/2018  

Regleringsfonder 2018 
 

2. Kommunchefen får i uppdrag att efter sommaren återkomma med besked     

    om varför föreningar i centrala Ljusdal inte kan söka medel ur  

    regleringsfonderna.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Gävleborg har delgett kommunen ansökningar om bidrag ur 

de regleringsfonder som berör Ljusdals kommun, det vill säga 

Arbråsjöarnas, Dåasen, Stora Hamrasjön och Sveg-Laforsens 

regleringsfonder, samt aktuell behållning i respektive fond.  

 

Kommunen har därefter översänt materialet till berörda byaråd för 

prioritering bland ansökningarna samt motivering till föreslagna 

fördelningar.  

 

Byaråden har efter sina respektive beredningar inkommit med skrivelser om 

förslag till fördelning med motiveringar.  

 

Därefter har förslag till fördelning av regleringsmedel baserat på respektive 

byalags prioriteringar upprättats. Vid motstridiga prioriteringar från byalag 

har förslag till fördelning av regleringsmedel sammanjämkats.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2 maj 2018, § 58 

Kommunledningskontorets skrivelse 25 april 2018 

Yrkanden 

Kennet Hedman (M): Kommunchefen får i uppdrag att efter sommaren 

återkomma med besked om varför föreningar i centrala Ljusdal inte kan söka 

medel ur regleringsfonderna.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta. 
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§ 111 Dnr 00144/2018  

Regleringsfonder 2018 
 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Kennet Hedmans 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomichefen  

Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 112 Dnr 00079/2018  

Redovisning kommunstyrelsens konto till förfogande 
samt kommunstyrelsens utvecklingsreserv 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Redovisningen per 2018-05-14 godkänns.          

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut i kommunstyrelsen från 2008 ska redovisning av kontot 

kommunstyrelsen till förfogande göras varje gång medel har tilldelats ur 

kontot. 

 

Summa kvarstående medel till kommunstyrelsens förfogande  

1 003 000 kronor (1 900 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens investeringsutrymme  

1 500 000 kronor (3 000 000 kronor budgeterat) 

 

Summa kvarstående medel kommunstyrelsens utvecklingsreserv  

468 000 kronor (4 000 000 kronor budgeterat)  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 14 maj 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att godkänna 

redovisningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 113 Dnr 00181/2018  

Tillsynstaxa vid försäljning av elektroniska cigaretter 
(e-cigaretter) samt påfyllningsbehållare 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ansvarig nämnd för tillsynen av elektroniska cigaretter och 

 påfyllningsbehållare ska vara omsorgsnämnden.  

 

2. Omsorgsnämnden ska hantera mottagande och registrering av anmälan om 

 försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. 

 

3. Tillsynstaxa införs för de som säljer elektroniska cigaretter och 

 påfyllnadsbehållare.  

 

4. Tillsynsavgifterna samordnas och anpassas för folköl, tobak, receptfria    

    läkemedel och elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2017 trädde lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare samt förordningen (2017:429) om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare ikraft. Enligt denna lag har kommunen ett 

tillsynsansvar gällande e-cigaretter och påfyllnadsbehållare på 

försäljningsställen. Kommunen ska även ta emot anmälan om försäljning av 

e-cigaretter och påfyllnadsbehållare från näringsidkare.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2 maj 2018, § 57 

Omsorgsnämndens protokoll 28 mars 2018, § 47 

Omsorgsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 

Förslag att införa tillsynstaxa för de som säljer elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare.  
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§ 113 forts. Dnr 00181/2018  

Tillsynstaxa vid försäljning av elektroniska cigaretter 
(e-cigaretter) samt påfyllningsbehållare 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 114 Dnr 00206/2018  

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg 

Kommustyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Ljusdals kommun tillstyrker att årsredovisningen för kommunal-förbundet  

 Inköp Gävleborg godkänns och att direktionens ledamöter beviljas 

 ansvarsfrihet.  

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg överlämnas för vidare beredning. 

 

Jäv 

 

Kennet Hedman (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.  

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2 maj 2018, § 59 

Kommunledningskontorets skrivelse 26 april 2018 

Årsredovisning Inköp Gävleborg 19 april 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 115 Dnr 00395/2017  

Yttrande över fördjupad granskning av genomförda 
investeringar inom Ljusdals Energi AB 

Kommunstyrelsens förslag: 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 

1. Yttrandet godkänns och kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen  

     att arbeta i enlighet med redovisade åtgärder.  

Sammanfattning av ärendet 

Granskning har genomförts av styrelse och vd:s agerande i samband med 

förvärv av byggnad. I granskningen framkommer en del brister som 

föranleder behov av åtgärder.  

 

I rapporten redovisas brister gällande själva köpet av byggnad med ett svagt 

kontraktsskrivande samt att ingen kontroll eller besiktning genomförts. Detta 

är brister som kan undvikas genom att använda de kompetenser som finns 

inom kommunkoncernen. I nuvarande organisation skapas detta enklast 

genom ett närmare samarbete. I utredningen om ett Stadshus AB bör dessa 

koncernövergripande aspekter belysas. 

 

I rapporten ställer sig granskaren frågande till om styrelsen verkligen 

efterlevt ägardirektiven om kommunkoncernnyttan när man skapar nya egna 

lokaler. Denna fråga bör också belysas i utredningen om ett Stadshus AB. 

 

I rapporten redovisas också brister att styrelsens ställningstagande gällande 

om kommunfullmäktiges ställningstagande behövs eller ej inte har 

protokollförts. Detta är en rutin som lämpligen kan införas i ett reviderat 

ägardirektiv. 

 

I ägardirektiv bör också ägarsamrådets roll och funktion klargöras. 

Bolagsordningen måste också revideras utifrån att föremål och ändamål skall 

vara uppdelat enligt gällande lagstiftning.  
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§ 115 forts. Dnr 00395/2017  

Yttrande över fördjupad granskning av genomförda 
investeringar inom Ljusdals Energi AB 

Beslutsunderlag 

Allmänna utskottets protokoll 2 maj 2018, § 60 

Kommunledningskontorets skrivelse 23 april 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 5 april 20189, § 70 

Granskning av styrelse och VDs agerande i samband med förvärv av 

byggnad 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till allmänna utskottets 

förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
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§ 116 Dnr 00245/2017  

Ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen för individ- 
och familjeomsorgen kvartal fyra 2017 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsnämnden har översänt rapport av ej verkställda beslut för individ- 

och familjeomsorgen gällande fjärde kvartalet 2017.          

 

Av rapporteringen framgår att det finns ett gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum för Individ- och 

familjeomsorgen, IFO. 

 

Beslutet gäller bistånd med kontaktfamilj och har inte verkställts på grund av 

att en tilltänkt kontaktfamilj har tackat nej till uppdraget. Socialtjänsten 

söker nu efter en ny kontaktfamilj.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 3 april 2018 

Omsorgsnämndens protokoll 28 februari 2018, § 35 

Omsorgsförvaltningens skrivelse och rapportering 8 mars 2018 
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§ 117 Dnr 00037/2017  

Information rörande bifallet medborgarförslag gällande 
att ta fram statistik över förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Ljusdals kommun 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Informationen noteras till protokollet 

 

2. Kommunstyrelsen är positiv till att kommunens niondeklassare deltar i     

    Länsstyrelsens enkätundersökning gällande hedersrelaterat våld- och  

    förtryck under hösten 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har behandlat ett medborgarförslag om att ta fram 

statistik över förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck i Ljusdals 

kommun. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 7 september 2017, § 165 att bifalla ett 

medborgarförslag såtillvida att ett uppdrag lämnas till kommunlednings-

kontorets utredningsenhet att sammanställa och presentera aktuell statistik 

avseende förekomsten av polisanmälningar om hedersrelaterat våld i 

Ljusdals kommun. 

 

I polisens statistik finns tre brottskoder som ganska säkert kan kopplas till 

hedersrelaterat våld och förtryck. Dessa är: Vilseledande till 

tvångsäktenskap, äktenskapstvång och brott mot lagen med förbud mot 

könsstympning av kvinnor. Inga sådana anmälningar finns lagförda hos 

polisen i Ljusdals kommun under perioden 2016-2018. Det kan dock finnas 

misshandel, olaga hot och dylikt som kan ha hedersrelaterad bakgrund, men 

enligt polisen är det näst intill omöjligt att få fram relevant statistik med 

tanke på den stora arbetsinsats det skulle innebära. 

 

Det har heller inte gått att ta fram statistik via Brottsförebyggande rådet.  

 

Vid kontakt med Länsstyrelsen framkom att de inte har statistik för 

förekomsten av hedersrelaterat våld- och förtryck på kommunnivå. Dock ska 

en enkätundersökning om hedersrelaterat våld och förtryck göras i årskurs 9 

i några av Gävleborgs kommuner under hösten. Ljusdal har erbjudits att  
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§ 117 forts. Dnr 00037/2017  

Information rörande bifallet medborgarförslag gällande 
att ta fram statistik över förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Ljusdals kommun 
 

delta i denna. Länsstyrelsen står för kostnaderna och kommunen bidrar med 

arbetskraft. Utifrån detta föreslås att Ljusdals kommun deltar i 

Länsstyrelsens enkätundersökning gällande hedersrelaterat våld- och 

förtryck.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets skrivelse 22 mars 2018 

Kommunstyrelsens protokoll 7 september 2017, § 165 

Medborgarförslag 20 januari 2017 

Yrkanden 

Sören Görgård (C), Ingela Gustavsson (V) och Kristina Bolin (S): Bifall till 

allmänna utskottets förslag. 

 

Jonny Mill (LB): Bifall till allmänna utskottets förslag. Amini Kakabaveh 

ska bjudas in till en föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. 

 

Mötet ajourneras. Efter 20 minuter återupptas förhandlingen.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 

noteras till protokollet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller 

detta. 

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att 

kommunstyrelsen är positiv til att kommunens niondeklassare deltar i 

Länsstyrelsens enkätundersökning gällande hedersrelaterat våld och förtryck 

under hösten 2018. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills 

tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår detta.  

 

Omröstning begärs. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 117 forts. Dnr 00037/2017  

Information rörande bifallet medborgarförslag gällande 
att ta fram statistik över förekomsten av hedersrelaterat 
våld och förtryck i Ljusdals kommun 
 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

 

Ja-röst för avslag, Nej-röst för bifall till Jonny Mills tilläggsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Med 10 Ja-röster mot 3 Nej-röster, 2 avstår från att rösta, har 

kommunstyrelsen beslutat avslå Jonny Mills tilläggsyrkande. 

 

Lars Molin (M), Allan Cederborg (M), Kennet Hedman (M), Sören Görgård 

(C), Markus Evensson (S), Peter Engdahl (S), Kristina Bolin (S), Irene 

Jonsson (S), Stina Berg (M) och Ingela Gustavsson röstar Ja. 

 

Jonny Mill (LB), Michael Michaelsen (SD) och Lars Idon Andersson (SD) 

röstar Nej. 

 

Kristoffer Hansson (MP) och Maud Jonsson (L) avstår från att rösta.  

Protokollsanteckning 

Jonny Mill (LB reserverar sig mot beslutet)  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Utredarenheten 
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§ 118 Dnr 00324/2013  

Anhållan om förvärv av mark från Veckebo 22:1 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Kommunen säljer ett område om cirka 3 330 kvadratmeter av fastigheten     

    Veckebo 22:1 till ägaren av fastigheten Korsholm 2:1 till en köpeskilling   

    av 50 000 kronor. 

 

2. Köparen erlägger kostnaderna för fastighetsbildning.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2013, § 263 att 

sälja ett område om cirka 2 300 kvadratmeter av fastigheten Veckebo 22:1 

till ägaren av fastigheten Korsholm 2:1. 

 

Köparen har nu efter långt övervägande gjort en framställan om att få utöka 

området till 3 330 kvadratmeter. 

 

Efter det förra beslutet har detaljplanen upphävts i det aktuella området och 

marken ligger utom detaljplanen för bostäder. Markpriset föreslås ändå bli 

detsamma eftersom det följer med en del skog.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 maj 2018, § 46 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 30 april 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 10 december 2013, § 263 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag. Ordföranden finner att 

kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Ekonomienheten 

Samhällsutvecklingsförvaltningen för verkställande 
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§ 119 Dnr 00196/2018  

Remiss gällande regional kulturgaranti för förskole-
klass och grundskola i Gävleborg. Godkännande i 
efterhand 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommun ser generellt positivt på den föreslagna ramen för en 

regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola för att stärka 

tillgången till konst- och kulturupplevelser i länet för barn och unga i 

Ljusdal. Att samordna utbud, information och subventioneringar genom 

gemensamma utbudsdagar och digital plattform är en ansats som skulle 

innebära en stor förbättring gentemot dagens spridning. Kommunen vill 

betona vikten av att även skapa utrymme för kommunernas kulturaktörer att 

presenteras samt den för oss så viktiga transportkostnadsfrågan.  

 

Ljusdals kommun har idag en väl fungerande skolkulturorganisation med 

kulturombud hos både elever och skolpersonal. Inom skolkulturen arbetas 

ofta i projekt som kan se olika ut år från år. Då våra demografiska och 

geografiska förutsättningar också är speciella är det av intresse att tidigt vara 

med att utforma modellen. Vi ställer oss positiva till att vara pilotkommun i 

det fortsatta arbetet. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 8 maj 2018, § 52 att godkänna 

förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till Region Gävleborg. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna yttrandet i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 maj 2018, § 52 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2018 

Remiss avseende en regional kulturgaranti för förskoleklass och grundskola i 

Gävleborg 5 april 2018 
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§ 119 forts. Dnr 00196/2018  

Remiss gällande regional kulturgaranti för förskole-
klass och grundskola i Gävleborg. Godkännande i 
efterhand 

Yrkanden 

Allan Cederborg (M) och Kristoffer Hansson (MP): Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Allan Cederborgs 

m fl yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt  
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§ 120 Dnr 00440/2017  

Remiss gällande regional kulturplan 2019-2021 "När 
konstens och kulturens egenvärde möter 
samhällsutveckling". Godkännande i efterhand 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Yttrandet godkänns i efterhand.  

Sammanfattning av ärendet 

Remissupplagan av den regionala kulturplanen har en positiv högre 

konkretiseringsgrad än tidigare planer. De fyra identifierade 

utvecklingsområdena samt de särskilda satsningar per verksamhetsområde 

tydliggör inriktning som stämmer överens med de behov som också Ljusdals 

kommun ser. 

 

En av de stora utmaningarna inom kultursektorn i länet är 

kompetensförsörjningen inom kultursektorn.  Ljusdals kommun ser positivt 

på kulturplanens skrivningar om det också i praktiken betyder en ökad 

närvaro av professionella kulturskapare i länets alla kommuner. All sådan 

verksamhet ska förstås också bygga på ett underliggande lokalt engagemang.  

Tillgång till konst och kultur i hela länet. Digitalisering är en viktig del av att 

tillgängliggöra utbudet i länet. Med tanke på Ljusdals kommuns läge i 

förhållande till Gävle där alla regionala institutioner utom en finns är 

transportfrågan mycket viktig. Då det i och för sig är bra att kulturaktörerna 

anpassar föreställningstider till x-trafiks tidtabeller finns en hel del att titta på 

vad gäller logistiken för ett livaktigt kulturliv i länet. Här saknar vi en tydlig 

inriktning att på regional nivå att undersöka den faktiska interregionala 

tillgången till kultur för innevånare i olika kommuner samt att föra mera 

långtgående diskussioner kring till exempel linjesträckningar, tidtabeller och 

taxor med berörda aktörer i förhållande till såväl befintligt som ett mera 

utvecklat kulturliv i hela länet. 

 

Ljusdals kommun ser generellt positivt på införandet av en regional 

kulturgaranti för förskoleklass och grundskola under förutsättningen att det i 

praktiken också innebär en ökad tillgång till konst- och kulturupplevelser i 

länet för barn och unga i Ljusdal. De flesta av de regionala institutionerna är 

förlagda till Gävle vilket innebär att det är viktigt att verka för en mer jämlik 

tillgång oavsett avstånd. Det är också viktigt att betona att kultursamverkan  
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§ 120 forts. Dnr 00440/2017  

Remiss gällande regional kulturplan 2019-2021 "När 
konstens och kulturens egenvärde möter samhälls-
utveckling". Godkännande i efterhand 
 

går åt båda hållen och att en ökad tillgänglighet till de regionala 

kulturaktörerna även i vissa avseenden borde kunna innebära detsamma för 

övriga kulturaktörer runt om i länets kommuner. Om en ansats att lyfta alla 

delar av utbudet i Gävleborg görs kan vi på allvar prata om ett livaktigt 

kulturliv för våra barn och unga. 

 

Att samordna utbud, information och subventionering genom gemensamma 

utbudsdagar och digital plattform är en ansats som skulle innebära en stor 

förbättring gentemot dagens spridning. Här finns möjligt att skapa utrymme 

för kommunernas kulturaktörer att presenteras. Gemensamt kunskap- och 

erfarenhetsutbyte är en viktig beståndsdel precis som gemensamma 

fortbildningsinsatser. 

 

Eftersom kommunernas deltagande är och ska vara frivilligt kan ibland med 

de regionala institutionernas krav på närvaro ge upphov till slitningar. Det 

bör tas hänsyn till detta i de regionala kulturaktörernas uppdragsavtal och 

utvärderingar. 

 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutade 8 maj 2018, § 53 att godkänna 

förvaltningens förslag till yttrande och skicka det till Region Gävleborg. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna yttrandet i efterhand.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsutskottets protokoll 8 maj 2018, § 53 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 2 maj 2018 

Remiss Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 15 mars 2018 

Yrkanden 

Jonny Mill (LB) och Sören Görgård (C): Bifall till 

samhällsutvecklingsutskottets förslag.  
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§ 120 forts. Dnr 00440/2017  

Remiss gällande regional kulturplan 2019-2021 "När 
konstens och kulturens egenvärde möter 
samhällsutveckling". Godkännande i efterhand 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Jonny Mills m fl 

yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 121 Dnr 00226/2018  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Nuvarande personuppgiftsombud Kaj Learum, Integrit AB, utses att vara  

    dataskyddsombud för kommunstyrelsen. 

 

2. Kostnaden fördelas, som i dag, lika mellan nämnderna. 

 

3. Kommunstyrelsen ska få information om innebörden av dataskydds 

    förordningen vid  sammanträdet i augusti.           

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. 

GDPR kräver att alla offentliga myndigheter utser ett dataskyddsombud. Ett 

dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personupp-

giftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt 

dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att reglerna följs 

och fungera som kontaktperson för Datainspektionen.  

 

Ombudet ska ha kvalificerade kunskaper och kunna arbeta självständigt och 

oberoende. Ombudet ger råd och stöd till de ansvariga/verksamheterna 

och granskar behandlingar av personuppgifter. Syftet är att hjälpa 

organisationen att följa GDPR. Ombudet tar inte över ansvar som åvilar de 

personuppgiftsansvariga samt chefer och verksamhetsansvariga.  

Dataskyddsombudet ersätter personuppgiftsombudet i nuvarande 

personuppgiftslag (PuL). 

 

Kommunen kan utse ett gemensamt ombud för samtliga nämnder. Varje 

nämnd måste dock själv fatta beslut om att utse det gemensamma 

dataskyddsombudet.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 7 maj 2018 
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§ 121 forts. Dnr 00226/2018  

Dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till 

kommunledningskontorets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller detta.  

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 

Datainspektionen 
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§ 122 Dnr 00038/2018  

Protokoll för kommunstyrelsens kännedom 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Handlingarna noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns följande protokoll: 

 

AB Ljusdalshem 28 mars 2018 

FOU Välfärd- Hjälpmedel- RegNetnämnd 13 april 2018 

Ljusdal Energiföretag 16 april 2018 

Världsarvsrådet 17 april 2018 

Rådet för funktionshinderfrågor 18 april 2018 

Ljusdal Energiföretag 7 maj 2018 

Årsstämmoprotokoll Ljusdal Energiföretag AB 9 maj 2018 

AB Ljusdalshem 25 april 2018 

 

 

Beslutsexpediering 

Akt 
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§ 123 Dnr 00037/2018  

Delegeringsbeslut 2018 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

1. Delgivningen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

För kommunstyrelsens kännedom finns delegeringsbeslut nummer 48-56 

från kommunledningskontoret. 

 

Samtliga beslut finns tillgängliga vid sammanträdet. 

 

Beslutsexpediering 

Delegeringspärm     
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