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Plats och tid Enåsenrummet, tisdagen den 17 april 2018 kl 08:30-14:40 

Beslutande Ledamöter 
Jonny Mill (LB), Ordförande 
Björn Mårtensson (S), 1:e vice ordförande 
Christer Sjöström (M) 
Ulf Nyman (C) 
László Gönczi (MP) 
 

 Ersättare 
Sören Görgård (C) 
Iréne Jonsson (S) 
 

Övriga deltagande Lasse Norin, chef samhällsutvecklingsförvaltningen 
Karin Hansson, miljöchef, § 33 
Viktor Svensson, planingenjör, § 34 
Anders Berg, fastighetschef, § 35 
Torleif Bakke, fritidschef, § 36-38 
Roland Nilsson, tillgänglighetsansvarig, § 39 
Marie Abrahamsson, kulturstrateg, § 40-44 
Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare, § 33-41 
Åsa Älander, nämndsekreterare, § 42-44 
 

Utses att justera Björn Mårtensson

Justeringens plats och tid Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal, 2018-04-19 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

  
Paragrafer § 33-44 

 § 33-41 Ulrica Swärd Bütikofer   
 
  
 Sekreterare    
 § 42-44 Åsa Älander   

 Ordförande 

   

 Jonny Mill   

 Justerare 

   

 Björn Mårtensson   
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ANSLAGSBEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Forum Kommunstyrelsens samhällsutvecklingsutskott 

Sammanträdesdatum 2018-04-17 

Datum för anslags uppsättande 2018-04-19 

Datum för anslags nedtagande 2018-05-11 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, plan 5 i Kommunhuset, Ljusdal 
 

Underskrift 
  

 Ulrica Swärd Bütikofer  
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§ 33 Dnr 00009/2018  

Information från Miljöenheten (verksamhetsplan 2018) 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöchef Karin Hansson informerar: 
 
Året 2017 
 Media bevakar allt 
 Introduktion av tre nya medarbetare, en medarbetare slutade 
 Nytt tillsynsprojekt påbörjat - Inventering av enskilda avlopp 
 Arbete med kommunens VA-plan 
 Sjukskrivningar och föräldraledigheter 
 Stora ärenden: Dricksvatten, avloppsrening och Järvszoo, nedskräpningar 
 
Prioriteringar 2018 
 Tillsyn/kontroll av alla objekt med årliga avgifter 
 Platsbesök, eller granskning av årsrapporter, miljörapporter m m 
 Handläggning av ärenden 
 Inkommande ansökningar 6 mån och klagomål 
 Deltagande i VA-plan, bygglov och annan internsamverkan 
 
Projekt 
Tillsyn enskilda avlopp, radon i flerfamiljshus, kemiska produkter 
bekämpningsmedel, energieffektivisering, kompetensbehovsutredning, 
resursbehovsutrustning, ny miljöbalkstaxa, livsmedel- ehec-projekt m m 
 
Bortprioriterat 
Tillsyn animaliska biprodukter, tillsyn sprängämnesprekursorer, till vissa 
delar tillsyn jordbruk. 
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Personal 
 En  ny vikarie p g a tjänstledighet 
 En extratjänst via arbetsförmedlingen 
 En CO-OP i 10 veckor 
 En helt ny tjänst pga inventering av enskida avlopp 
 2,5 personer på livsmedel 
 1,5 personer på hälsoskydd 
 3 personer på miljöskydd, avlopp och avlopp 
 1 assistent och Karin 
 Kommunekolog som enbart arbetar med naturfrågorna, fiske, kalkning, 

reservat och LONA 
 
Utmaningar 
 Personalomsättning 
 Sjukfrånvaro 
 Rekryteringsproblem 
 Introduktion och kompetenshöjning 
 Stor tillsyns- och kontrollryggsäck från tidigare år 
 Låga timavgifter i jämförelse med andra kommuner i länet 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt      
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§ 34 Dnr 00461/2017  

Undersökning om betydande miljöpåverkan för 
detaljplanen Järvsö Kyrkby 8:52 och 23:3, Öjeberget i 
Järvsö 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

En undersökning genomförs för att svara på frågan om planens genom-
förande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte.  
 
Undersökning leder fram till ett beslut i ställningstagandet om en strategisk 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram 
för en plan eller inte. 
 
Undersökningen ska även användas för att belysa och identifiera frågor som 
bör utredas vidare i planarbetet, trots att planens genomförande inte bedöms 
innebära betydande miljöpåverkan. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen anser att detaljplanens genomförande inte 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 9 april 2018 
Undersökning om betydande miljöpåverkan för Järvsö-Kyrkby 8:52 och 23:3 
Öjeberget i Järvsö 9 april 2018    

Yrkanden 

Ulf Nyman (C), Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklings-
utskottets förslag. 
 
László Gönczi (MP): tilläggsyrkande: Detaljplanens genomförande kan 
medföra miljöpåverkan som behöver beaktas.  
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Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Ulf Nymans och 
Björn Mårtenssons yrkande och finner att utskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande och finner att utskottet avslår detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt  
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§ 35 Dnr 00009/2018  

Information om fastigheter som kommunen har för 
avsikt att avyttra 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Informationen noteras till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetschef Anders Berg informerar: 
 
Fastighetsenhetens huvudsakliga uppgift är att förse kommunens egna 
verksamheter med lokaler. 
 
Fastigheter som bör avyttras: 
 
 Slotte 7:1 Slottet - Ljusdalshem är intresserade 
 Prästgården 1:29 Museet - Ny hyresgäst finns eventuellt  till 

övervåningen 
 Åkersta 22:6 Ljusdalsgården - Blir tom och kommer troligtvis att 

kallställas 
 Åkern 6:3 Erik Olssons (UNIK) - dåligt skick (köptes för att rivas), men 

Ljusdalshem är troligtvis intresserade 
 Storbyn 22:1 - Föreningarnas Hus 
 
 Tälle 45:2 Bussgods - värdering gjord 2012 
 Tälle 45:2 Resecentrum - värdering gjord 2012 
 
 Kläppa 25:3 - Nyholmen – flertalet spekulanter finns 
 
Anders Berg kommer tillbaka till utskottet när/om försäljning blir aktuell.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till att informationen 
noteras till protokollet och finner att utskottet bifaller detta.  
 
Beslutsexpediering 
Akt  
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§ 36 Dnr 00078/2018  

Ansökan från Hedsta-Letsbo byalag om 
medfinansiering i projekt "Färjestans Badplats" 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan från Hedsta-Letsbo Byalag beviljas med 56 756 kronor. 
 
2. Pengar tas från kontot Arrangemang och projektstöd.  
 
3. Frågan om översyn av badplatser med hänsyn till bland annat 

vattenprover skickas till beredningen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Hedsta-Letsbo Byalag ansöker om medfinansiering för inköp av nya hållbara 
bryggor till en kostnad av 56 756 kronor hos Ljusdals kommun. Total 
summa för inköp av bryggor är 227 026 kronor varav Hedsta-Letsbo Byalag 
står för 22 703 kronor. Övrig del av brygginköpet, 147 567 kronor, bekostas 
av Länsstyrelsen Gävleborg under förutsättning att Ljusdals kommun 
beviljar ansökan. 
 
Förutom den skriftliga ansökan som inkommit, har förvaltningen varit i 
kontakt med Byalaget och fått en detaljerad beskrivning som komplettering. 
Projektet innehåller ett antal av de kriterier som efterfrågas gällande bidrag 
och projektstöd vid samarbeten mellan olika aktörer där den stora ideella 
insatsen, byalagets resurser i tid, kunnande och pengar (22 703 kronor) är en 
viktig avgörande del. Detta tangerar målen att vi, i samverkan, ska hjälpas åt 
att i kommunen identifiera och skapa mötesplaster såväl centralt som lokalt. 
Denna ansökan, omfattande 56 756 kronor, ryms inom den budget på 
200 000 kronor som är avsatt för arrangemang och projektstöd inom 
samhällsutvecklingsförvaltningen. Eftersom denna ansökan ryms inom 
tilldelad budget föreslår samhällsutvecklingsförvaltningen att ansökan 
beviljas.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 5 april 2018 
Ansökan från Hedsta-Letsbo byalag 9 februari 2018   
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Yrkanden 

László Gönczi (MP), Björn Mårtensson (S), Jonny Mill (LB): bifall till 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Frågan om översyn av badplatser med hänsyn till bland 
annat vattenprover skickas till beredningen. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att utskottet bifaller detta. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller också detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt      
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§ 37 Dnr 00120/2018  

Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB om 
ekonomiskt stöd efter hallraset i december 2017 och i 
mars 2018 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Bevilja ansökan från arenabolaget om ekonomiskt bidrag om 182 520 

kronor. 
 
2. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande.  
 
László Gönczi deltar inte i beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 

Vid två tillfällen har fotbollshallen rasat och av två olika anledningar. Vid 
båda tillfällena medförde dock detta kostnader för Arenabolaget med 
maskinell utrustning och inhyrda firmor och personal. Ljusdals kommun har 
meddelat att det finns möjligheter att bistå ekonomiskt för de kostnader som 
drabbade Arenabolaget.  
 
Med anledning av ovanstående anhåller Arenabolaget om ekonomiskt stöd 
av kommunstyrelsen i Ljusdals kommun för sammanlagda kostnader på 
182 520 kronor.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 23 mars 2018 
Ansökan från Fotbollshallen i Ljusdal AB 8 mars 2018 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till samhällsut-
vecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet bifaller detta.  
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§ 38 Dnr 00202/2018  

Rutiner gällande fotbollshallen 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se till att fungerande 

rutiner tas fram gällande fotbollshallen. Förvaltningen ska även se över 
resurser, försäkring samt kommunens avtal med bolaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter att Fotbollshallen har rasat två gånger under vintern 2017/2018 har 
fritidschef Torleif Bakke upptäckt att det finns en hel del brister i bolagets 
(Fotbollshallen i Ljusdal AB) rutiner gällande tillsynen av fotbollshallen.  

Yrkanden 

László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att se 
till att fungerande rutiner tas fram gällande fotbollshallen. Förvaltningen ska 
även se över resurser, försäkring samt kommunens avtal med bolaget.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Akt      
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§ 39 Dnr 00176/2018  

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att en 

stor del av de sökta åtgärderna anses vara ett led i en ombyggnad av 
standardhöjande karaktär och att de intyg som inlämnats i samband med 
ansökan inte styrker den nödvändiga kopplingen mellan de sökta 
åtgärderna och funktionsnedsättningen.  

Sammanfattning av ärendet 

En ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till kommunen 
gällande ombyggnad av kök med bland annat höj- och sänkbara överskåp. 
Åtgärderna har kostnadsberäknats till 607 262 kronor inklusive moms. 
 
Bedömning  
Vid prövning mot lagen om bostadsanpassningsbidrag ska kommunen ta 
ställning till om intyget uttrycker den nödvändiga kopplingen mellan 
funktionsnedsättningen och de sökta åtgärderna samt bedöma om åtgärderna 
överhuvudtaget är bidragsberättigade, att det är fråga om fasta funktioner 
och att åtgärderna inte behöver utföras av väsentligen andra orsaker än 
funktionsnedsättningen. 
 
Som exempel på väsentligen andra åtgärder är byggnadstekniska brister, 
brister i grundläggande bostadsfunktion och upprustning till dagens 
bostadsstandardförhållanden. Grundförutsättning för bostadsanpassnings-
bidrag är att funktionsnedsättningen är av bestående art som medför behovet 
av anpassning i bostaden. 
 
Samhällsutvecklingsförvaltningen föreslår med anledning av ovan anförda 
skäl att ansökan om bostadsanpassningsbidrag avslås med motiveringen att 
stor del av de sökta åtgärderna anses vara ett led i en ombyggnad av 
standardhöjande karaktär och att de intyg som inlämnats i samband med 
ansökan inte styrker den nödvändiga kopplingen mellan de sökta åtgärderna 
och funktionsnedsättningen.  
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Yrkanden 

Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag.  

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandet och finner 
att utskottet bifaller detta.  
 
 
Beslutsexpediering 
Sökanden (protokollsutdrag+besvärshänvisning) 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt      
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§ 40 Dnr 00520/2017  

Artscape Ljusdal 2019 

Samhällsutvecklingsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag till delfinansiering av projektet ARTSCAPE 2019 

LJUSDAL bifalles med 900 000 kronor. 
 
2. Pengarna tas från kommunstyrelsens utvecklingsreserv. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Organisationen Artscape är banbrytande inom den urbana samtidskonsten 
och arrangerar sedan 2014 Skandinaviens största street art-festival. Genom 
kontakter med lokala aktörer på orten har en projektidé som tillgodoser 
Artscapes konstnärliga krav på lokal, nationell och internationell relevans 
utformats och organisationen ansöker om 900 000 kronor från Ljusdals 
kommun till en delfinansiering av projektet Artscape 2019 Ljusdal. 
Projektets sammanlagda budget ligger på 2 950 000 kronor. 
 
Artscape 2019 Ljusdal innebär att området runt Bagargränd fylls av en unik 
koncentration av konstverk av internationellt och nationellt erkända 
gatukonstnärer under en gatukonstfestival. Även lokala konstnärer och 
allmänheten bjuds in att delta på olika sätt med både små och stora verk. Av 
de konstnärer som används är fördelningen män 50 procent och kvinnor 50 
procent. 
 
Projektet har stor potential att locka besökare från hela världen under minst 
de cirka 20 år som de flesta verken har som livslängd. Att den urbana 
samtidskonsten på detta sätt gestaltar Ljusdal skapar en spännande och 
intressant kombination med den befintliga konsten. Tillsammans med de två 
tidigare gestaltningsprojekten på 90-talet ”Ge uttryck åt Ljusdal” och 
”Skulpturutställning i det fria”, statens konstråds aktuella projekt ”Konst 
Händer Gärdeåsen” och andra verk från 50-talet till idag får Ljusdal genom 
Artscape en riklig och unik samling av offentlig konst. 
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Projektidén har fått ett mycket positivt mottagande när den presenterats för 
politiker, tjänstemän, näringsidkare, fastighetsägare, föreningar och 
allmänhet.  Den lokala förankringen i form av den nya privata satsningen på 
ett galleri, Norra Station, som inriktar sig på urban samtidskonst av hög 
kvalité och arbetsgruppen bakom Ljusdal – Världens största konstutställning 
skapar ett sammanhang som möjliggör att ta tillvara och tillgängliggöra 
konsten för besökarna. Organisationen Artscape är arbetsmässigt mycket 
självgående i projektets olika delar. Kommunens åtagande utöver 
delfinansiering handlar om olika servicesamarbeten främst inom ramen för 
enheterna plan och bygg, gata-park, kultur och information. Tillsammans 
med Närljus och Destination Järvsö bör också bland annat en lösning för 
tillgängligt boende för tillresande under festivaltiden hittas. 
 
Artscape 2019 Ljusdal har god potential att förutom att under själva 
festivalveckan skapa en färgstark internationell folkfest även på lång sikt 
bidra till en förhöjd attraktionskraft för Ljusdal som besöksmål och som 
kreativ, intressant plats att bo och verka på för såväl gammal som ung.    

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 
Information inför beslut Artscape 2019 Ljusdal 5 mars 2018  

Yrkanden 

Christer Sjöström (M): avslag till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
Björn Mårtensson (S), Ulf Nyman (C): bifall till samhällsutvecklings-
förvaltningens förslag. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena och 
finner att utskottet bifaller Björn Mårtenssons och Ulf Nymans yrkande. 
 
Omröstning begärs. 
 
Samhällsutvecklingsutvecklingsutskottet godkänner följande 
propositionsordning: 
 
Ja-röst för bifall till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
Nej-röst för avslag till samhällsutvecklingsutskottets förslag. 
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Omröstningsresultat 

Med 3 ja-röster mot 1 nej-röst beslutar utskottet att bifalla förslaget. En 
avstår från att rösta.  
 

Omröstningsprotokoll § 40 
 Ja Nej Avstår 
Jonny Mill (LB)   X 
Björn Mårtensson (S)  X   
Christer Sjöström (M)   X  
Ulf Nyman (C)  X   
László Gönczi (MP)  X   
Summa: 3 1 1 
Total: 5 
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§ 41 Dnr 00044/2018  

Ansökan från Färilarevyn om bidrag till kostnader för 
rekvisita i samband med 2018 års revy 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag till rekvisita avslås.  
 
2. Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att diskutera med 

Färilarevyn om en annan lösning. 

Sammanfattning av ärendet 

Färilarevyn erbjuder, sedan 30 år tillbaka, kommuninnevånarna en mycket 
uppskattad revy.  Föreningen ansöker om ett bidrag om 24 936 kronor till 
rekvisita till årets revy.             
 
Projektbidraget till kulturföreningar ges i första hand till nya kultur-
arrangemang och för att vitalisera kulturlivet, det vill säga komma 
kulturaktörerna till godo. Endast om särskilda skäl och ekonomiskt utrymme 
finns kan bidrag ges till olika tekniska investeringar som är behjälpliga för 
en god upplevelse. Färilarevyn har föregående år beviljats bidrag till 
ljudutrustning. 
 
Projektbidraget ges inte till rekvisita eller scenutrustning. Med tanke på de 
många aktiviteter som Färilarevyn medverkar i hänvisas föreningen att söka 
det verksamhetsbidrag för kulturföreningar som kommunen delar ut en gång 
om året. 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 
Ansökan om bidrag 23 januari 2018  

Yrkanden 

László Gönczi (MP), Christer Sjöström (M): bifall till att Färilarevyn får 
bidrag. Pengar tas från kommunstyrelsens konto till förfogande. 
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Björn Mårtensson (S): bifall till samhällsutvecklingsförvaltningens förslag. 
 
László Gönczi (MP): Samhällsutvecklingsförvaltningen får i uppdrag att 
diskutera med Färilarevyn om en annan lösning. 

Propositionsordningar 

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till yrkandena gällande 
samhällsutvecklingsförvaltningens förslag och finner att utskottet beslutar 
enligt Björn Mårtenssons yrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till László Gönczis 
tilläggsyrkande och finner att utskottet bifaller detta. 
 
 
Beslutsexpediering 
Färilarevyn 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt      
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§ 42 Dnr 00076/2018  

Nomineringar till Ljusdals kommuns kulturstipendium 
och kulturdiplom år 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Utskottets förslag överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra 
förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden. Stipendiet utdelas 
till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och 
verksamma inom Ljusdals kommun eller har annan särskild anknytning till 
kommunen. 
 
Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom 
kommunstyrelsen. Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor. 
Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare 
eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma. Vid ansökningstidens 
utgång har två nomineringar inkommit: 
 
 Eiwor Kjellberg Riksspelman 
 
 Färila Revyn som grupp eller Peter Lindgren 

Beslutsunderlag 

Sammanställning av nomineringar till Kulturstipendium 2018, 10 april 2018 
Utdelade kulturstipendier och kulturdiplom inom Ljusdals kommun 
 
 
Beslutsexpediering 
Kommunstyrelsen 
Akt 
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§ 43 Dnr 00135/2018  

Ansökan från Järvsö Hembygdsförening om bidrag till 
ny satsning på Karlsgården 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag till arrangemanget ”Kura skymning på Karls” i 

Bondarv bifalles med 13 000 kronor.  
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för projekt- 

och arrangemangsstöd.  

Sammanfattning av ärendet 

Fyra torsdagar planerar Järvsö Hembygdsförening att prova ett nytt 
arrangemang på Karls i Bondarv med servering av gammaldags mat och 
efterföljande underhållning med lokal anknytning. För arrangemanget som 
kallas ”Kura skymning” söks ett bidrag om 16.000 kronor 
             
Projektidén ”Kura Skymning” är ett kulturarrangemang som både kan locka 
besökare till hälsingegården Karls i Bondarv och skapa tillfällen för lokala 
underhållare av olika slag att få möta en publik. Här finns en flexibilitet vad 
gäller antal besökare eftersom verksamheten är väderkänslig och kan därför 
ha goda möjligheter lyckas som ett återkommande arrangemang. Vad gäller 
marknadsföring och program ryms inte detta inom bidraget utan sökanden 
hänvisas att kontakta Slottehubben som är kommunens resurs för 
föreningsservice.  
 

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 
Ansökan om arrangemangsbidrag 12 mars 2018   
 
 
Beslutsexpediering 
Järvsö Hembygdsförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt      
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§ 44 Dnr 00143/2018  

Korgstämman på Stenegård i Järvsö 2018 

Samhällsutvecklingsutskottet beslutar 
 
1. Ansökan om bidrag till Korgstämma 2018 beviljas med 10 000 kronor 

till resor för korgmakare. 
 
2. Pengar tas från samhällsutvecklingsförvaltningens konto för 

projektbidrag till kulturföreningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Västra Hälsinglands Slöjdförening arrangerar under tre dagar Korgstämma 
nr 24 2018 på Stenegård i år med ett 20-tal inbjudna korgmakare från de 
nordiska länderna och Europa. Föreningen söker om ett bidrag till årets 
stämma om 14 000 kronor. 
             
Korgstämman, som slöjdföreningen arrangerar, fyller en viktig funktion 
genom att fungera som mötesplats och att bevara, utveckla och 
tillgängliggöra en hantverkstradition för alla åldrar och kunskapsnivåer. 
Stämman har gott renommé och är mycket uppskattad av såväl deltagare 
som besökare. Med anledning av kulturarvsåret har årets stämma fått temat: 
Kulturarvsåret med samiska inslag.  
 
Projektbidragen till kulturföreningar är avsedda att hjälpa till vid uppstarten 
av nya kulturhändelser för att vitalisera kulturlivet i kommunen. 
Korgstämman kan i år, sina många år till trots, ändå ses som något förnyad 
och med stor relevans i och med den särskilda satsning som görs kring 
kulturarvsåret i vår bygd och övriga Europa. Fortsättningsvis bör dock 
bidrag till korgstämman sökas som verksamhetsbidrag för kulturföreningar 
och tas upp som en aktivitet. Trots att marknadsföring ofta är nödvändig för 
kulturarrangemang ryms denna kostnad inte inom kommunens projektbudget 
så kommunens bidrag avser resekostnader förknippade med att korgmakare 
kommer till orten.  

Beslutsunderlag 

Samhällsutvecklingsförvaltningens skrivelse 10 april 2018 
Ansökan om bidrag 15 mars 2018 
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Beslutsexpediering 
Västra Hälsinglands Slöjdförening 
Samhällsutvecklingsförvaltningen 
Delegeringspärm 
Akt 
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