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§ 69 Redovisning av Hälsinglands museums verksamhet
Ärendebeskrivning
Museichef Gunilla Stenberg informerar kommunstyrelsen om Stiftelsen Hälsinglands
Museums verksamhet avseende verksamhetsåret 2010, aktiviteter, utställningar, projekt
och samverkansprojekt.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 70 Ägardirektiv för Norrsken AB
Dnr 2010-481-535
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun är delägare i Norrsken AB. Norrsken AB disponerar ett regionalt
fibernät och erbjuder datakommunikationstjänster.
Norrsken AB har under 2010 tagit fram ett förslag till nytt ägardirektiv för bolaget.
Fiberstaden AB har yttrat sig över förslaget och anser att ägardirektivet är bra utformat
där hänsyn tas till förändringar för bolagets affärsverksamhet samt omvärldsfaktorer.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Fiberstadens VD Magnus Larsson i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ägardirektivet för Norrsken AB i sin nya form.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 71 Skyltning vid E4.
Dnr 2011-203-513
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inför invigningen av nya E4, sträckan Enånger-Hudiksvall,
hösten 2011 sett över behovet av skyltning för turister, invånare och andra förbipasserande. Företrädare för HNA, kommunledningskontoret, tekniska kontoret och
plan- och bygglovskontoret har utgjort en arbetsgrupp för att belysa behov av och
lösningar på skyltning längs nya E4:an som är under byggande.
En del av skyltningen utgörs av analog information i form av kartor samt annan tryckt
kommun- och näringslivsinformation som bör finnas vid vissa rastplatser invid E4.
Även vägsträckan strax norr om Hudiksvalls stad samt Riksväg 84, väster om
Hudiksvalls stad, berörs i ärendet.
En andra del utgörs av elektroniska skyltar bredvid vägen som innehåller kärnfull
digital information av pågående aktiviteter i kommunen samt budskap.
Kommunledningskontoret har föreslagit:
att kostnaden upp till maximalt 300 000 kr för fundament, el-dragning m.m. för tryckt
skyltning vid tre rastplatser vid nya E4:an täcks ur kommunens likvida medel för
2011,samt
att kostnaden för en elektronisk skylt vid Ångersjöns rastplats om maximalt 325 000 kr
täcks ur kommunens likvida medel 2011, samt
att övrigt behov av investering i elektroniska skyltar vid E4 och Riksväg 84 får prövas i
samband med beredningen av kommande investeringsbudget, med början inför 2012.
Allmänna utskottet har beslutat att uppdra till kommunledningskontoret att bereda
ärendet, vad gäller elektronisk skyltning, vidare inför nästkommande kommunstyrelse
samt har föreslagit att kostnaden upp till maximalt 300 000 kr för fundament, eldragning m.m. för tryckt skyltning vid tre rastplatser vid nya E4:an täcks ur
kommunens likvida medel för 2011.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringsansvarig Hans Gyllow i
ärendet. Vid informationen framkommer att Trafikverket sagt nej till elektronisk skylt
vid Ångersjöns rastplats på sidan för norrgående trafik.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att övrigt
behov av investering i elektroniska skyltar vid E4 och Riksväg 84 får prövas i samband
med beredningen av kommande investeringsbudget, med början inför 2012.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Uno Jonsson (S) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets och
Håkan Rönströms tilläggsförslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att behov av investering i elektroniska skyltar vid E4 och Riksväg 84 får prövas i
samband med beredningen av kommande investeringsbudget, med början inför 2012.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kostnaden upp till maximalt 300 000 kr för fundament, el-dragning m.m. för tryckt
skyltning vid tre rastplatser vid nya E4:an täcks ur kommunens likvida medel för 2011.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 72 Inköp Gävleborgs mål och budget samt
förvaltningsberättelse
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborgs förbundsdirektör Johan Almsjö redovisar för kommunstyrelsen
Inköp Gävleborgs förvaltningsberättelse, mål och budget.
Informationen omfattar bland annat en ”utblick” 2010, en ”inblick” 2010, utfall 2010,
utveckling 2011 organisation-system, nuläge 2011 och scenarios 2012.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 73 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar och
ekonomi
Dnr 2011-286-042
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman redovisar den ekonomiska ställningen i kommunen.
Verksamheterna har förbrukat 27 % av anslagen, riktvärdet ligger på 25 %. Resultatet
för året för verksamheterna pekar på ett underskott på 20-25 miljoner kronor.
Likviditeten för kommunen är nedåtgående.
Bilaga § 73
Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen och
förvaltningscheferna, att i samråd med respektive nämnd ta fram kostnadsreducerande
åtgärder för att komma tillrätta med obalansen i driftbudgeten, samt att förslagen till
kostnadsreduceringar redovisas på kommunstyrelsen i juni och att en första rapport
lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i maj.
Anna-Carin Keisu (S), Uno Jonsson (S), Daniel Pettersson (V) och Majvor WestbergJönsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Jonas Holm (M) yrkar avslag på Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams förslag,
och finner att kommunstyrelsen avslår detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röster avslag till Mikael
Löthstams förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP) röstar
JA.
Bente Sandström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael Löthstam (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster avslagit Mikael
Löthstams förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om att uppdra till kommunchefen och förvaltningscheferna, att i
samråd med respektive nämnd ta fram kostnadsreducerande åtgärder för att komma
tillrätta med obalansen i driftbudgeten, samt att förslagen till kostnadsreduceringar
redovisas på kommunstyrelsen i juni och att en första rapport lämnas på
kommunstyrelsens sammanträde i maj.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 74 Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet.
Dnr 2011-202-206
Ärendebeskrivning
Den 2 maj träder en ny plan- och bygglag (PBL) i kraft. Då förändringarna i nya PBL
är stora så måste en helt ny taxa för avgifter antas.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har utarbetat ett förslag till taxa för Sveriges
kommuner.
Byggnadsnämnden har föreslagit att den nya taxekonstruktionen godkännes.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar plan- och bygglovschef Lennart
Westberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Det noteras till protokollet att handlingarna till kommunfullmäktiges sammanträde bör
kompletteras med en jämförelse mellan nuvarande taxa och den nya taxan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den nya taxekonstruktionen för kommunens verksamhet inom plan- och
bygglagens område.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum
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§ 75 Redovisning av den regionala LUPP-enkäten (lokal
uppföljning av ungdomspolitiken)
Ärendebeskrivning
Under 2010 genomförde Region Gävleborg LUPP, lokal uppföljning av
ungdomspolitiken, på uppdrag av regionens samtliga kommuner, i gruppen unga
vuxna 19-25 år. Kommunerna kommer att presentera minst 5 åtgärder knutna till
resultatet i enkäten på en Åtgärdskonferens 18 maj 2011.
Therese Metz och Johanna Jansson från Region Gävleborg presenterar, för
kommunstyrelsen, resultatet av den regionala LUPP-enkäten.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 76 Ansökan från Hudiksvalls gymnastikförening om
bidrag för deltagande i Gymnaestradan i Schweiz.
Dnr 2011-007-807
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Gymnastikförening ansöker om bidrag med 70 000 kronor för att
kommande sommar åka till Lausanne i Schweiz den 10-16 juli för att delta i en
Gymnaestrada. En Gymnaestrada innehåller inga tävlingar utan gymnastikuppvisningar
med olika inriktningar från hela världen. Cirka 25 000 gymnaster från 50 länder
beräknas delta. Norlandic Team från Hudiksvalls Gymnastikförening, är den näst
största av tretton uttagna specialtrupper som fått äran att representera Sverige.
Den totala kostnaden uppgår till 11 580 kronor per person. Ansökan avser ett bidrag
med 1 000 kronor per deltagare. 70 personer kommer att delta, främst unga flickor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet beslutade, 2011 § 17, att ärendet återremitteras till
kommunledningskontoret för genomgång av befintligt regelverk för bidrag till
föreningar och att tidigare föreningsbidrag ska redovisas för ett år tillbaka i tiden.
Vid tillbakablick, på äldre liknande ärenden, har det varit svårt att urskilja klara
riktlinjer för bidragsgivning.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S) bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 77 Dispositionsrätt avseende handläggare vid
flyktingenheten.
Dnr 2011-196-002
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen ska bemyndiga
handläggare på invandrarkontoret, att två i förening, få disponera ett bankkonto för
utbetalning av bistånd där mottagaren saknar personnummer, svenska identitetshandlingar eller svenskt bankkonto.
Med anledning av ändrad bemanning vid flyktingenheten krävs en ändring av tidigare
beslut i kommunstyrelsen (2010/§ 50)
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga Mats Runefelt och Ann-Christin Westberg, att två i förening, för
Hudiksvalls kommunstyrelse, disponera bankkonto 43 537 066-3 i Hudiksvalls
Sparbank för kontantuttag avseende utbetalning av bistånd där mottagaren saknar
personnummer, svenska identitetshandlingar eller svenskt bankkonto.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 78 Revidering av social- och fritidsnämndens
reglemente
Dnr 2011-134-003
Svågadalsförvaltningen har förslagit revideringar i Svågadalsnämndens reglemente och
att motsvarande ändringar görs i social- och fritidsnämndens reglemente gällande
alkohollagen och tillståndsgivning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt ändringen i social- och fritidsnämndens reglemente.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa revidering av social- och fritidsnämndens reglemente.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 79 Revidering av Svågadalsnämndens reglemente
Dnr 2011-134-003
Svågadalsförvaltningen föreslår följande revideringar i Svågadalsnämndens reglemente
och att motsvarande ändringar görs i social- och fritidsnämndens reglemente:


Tas bort: Femte punkten under § 2 som lyder ”Nämnden beslutar om tillstånd,
enligt alkohollagen, samt har tillsynsansvar för alkoholservering för företag och verksamheter
inom nämndens geografiska område”.



Tillägg: Denna handläggning skrivs in i stycket ”Undantag från detta under § 2
med lydelsen: ”Alkoholtillstånd och tillsynsansvar för alkoholservering. För dessa
uppgifter ansvarar social- och fritidsnämnden.”



Tas bort: I § 11 ta bort meningen ”Nämnden beslutar om tillståndsgivning till
alkoholservering inom nämndens verksamhetsområde.”



Tillägg: Att det utifrån dessa förslag även del av mening tas bort i Social- och
fritidsnämndens reglemente § 3 första stycket enligt följande: ”Nämnden beslutar
om tillstånd, enligt alkohollagen, samt har tillsynsansvar för alkoholservering för
företag/verksamheter inom Hudiksvalls kommun.”
Det innebär att följande tas bort: ”förutom inom Svågadalsnämndens
verksamhetsområde.”

Svågadalsnämnden har tillstyrkt förslaget till ovanstående revideringar och föreslår
kommunfullmäktige att fastställa detsamma.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ovanstående revideringar i Svågadalsnämndens reglemente.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 80 Avtal om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande.
Dnr 2011-119-133
Ärendebeskrivning
1

Länsstyrelsen Gävleborg har upprättat ett förslag om intervallavtal med
Hudiksvalls kommun angående mottagandet av flyktingar.

2

Hudiksvalls kommun åtar sig att årligen att ta emot 70-90 nyanlända flyktingar,
inkluderat ensamkommande barn. Cirka 15-20 av dessa flyktingar beräknas
bosätta sig på egen hand. Omkring 55-75 flyktingar anvisas plats genom
Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets försorg.

3

Staten, genom Migrationsverket, betalar, under den period som
överenskommelsen gäller, årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 §
förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Social- och fritidsnämnden har förslagit, att föreliggande avtal med Länsstyrelsen
Gävleborg, om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande godkänns, att i
avtalet göra tillägget att kommunen ska ha rätten att avstå mottagandet om boende inte
kan erbjudas, samt att mottagandet av flyktingar även innefattar ensamkommande
barn.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslag till avtal med Länsstyrelsen Gävleborg, om mottagande av
flyktingar och andra skyddsbehövande,
att i avtalet göra tillägget att kommunen ska ha rätten att avstå mottagande om boende
inte kan erbjudas, samt
att i avtalet göra tillägget att mottagandet av flyktingar även innefattar
ensamkommande barn.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 81 Deltagande i styrgrupp om den regionala
museiverksamheten
Dnr 2011-231-102
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har av Landstinget Gävleborg fått erbjudande om att utse en
representant i styrgrupp för utredning av den regionala museiverksamheten.
Kommunstyrelsen beslutar
att från Hudiksvalls kommun utse Stefan Bäckström (C) att ingå i styrgrupp för
utredning av den regionala museiverksamheten.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 82 Remiss om utvidgat strandskydd för Nordanstigs
kommun.
Dnr 2011-124-218
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har sänt förslag till översyn av utvidgat strandskydd för Nordanstigs
kommun till Hudiksvalls kommun för yttrande. Bakgrunden är att länsstyrelserna har
fått i uppdrag att se över tidigare beslut om utvidgade strandskyddsområden. Generellt
råder 100 m strandskydd vid hav, sjöar, åar och andra vattendrag, men detta kan
utvidgas. Kravet har i nu gällande miljöbalk skärpts för att få utvidga
strandskyddsområden och fr.o.m. 2015 gäller utökat strandskydd endast om
utvidgningen beslutats med stöd av dessa nya bestämmelser.
Länsstyrelsen har föreslagit att strandskyddet i Nordanstigs kommun utvidgas till 300
meter i tre områden, nämligen Dyråns mynning – Klackuddens naturreservat,
Vattningsmalarnas naturreservat och Gnarpskatens naturreservat. I övriga delar av
kommunen föreslås det generella strandskyddet om 100 m gälla.
Allmänna utskottet har uppdragit åt planeringsansvarig att upprätta förslag till
remissvar till kommunstyrelsens sammanträde.
Planeringsansvarig Hans Gyllow har föreslagit att kommunen inte ska ha något att
erinra mot förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) och Bente Sandström
(S) bifall till förslaget till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot förslaget om utvidgat strandskydd i Nordanstigs
kommun.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 83 Yttrande över laglighetsprövning enligt
kommunallagen avseende beslut i
Svågadalsnämnden
Dnr 2011-211-108
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun anmodas i skrivelse 2011-03-23, av förvaltningsrätten I Falun,
svara i mål angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Frågan gäller ett överklagande av beslut fattat av Svågadalsnämnden angående ansökan
om bidrag till Folkets Hus i Svågagården. Klaganden anser att ordföranden i
Svågadalsnämnden varit jävig vid behandlingen av ärendet.
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till yttrande över ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt upprättat förslag.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 84 Samverkansöverenskommelse mellan
Polismyndigheten i Gävleborgs län och Hudiksvalls
kommun.
Dnr 2011-219-114
Ärendebeskrivning
Länspolismästare Madeleine Jufors, kommunikationschef Ulrika Hjerpe och
enhetschef, Josef Wiklund från polisen i Gävleborg, informerade om
samverkansöverenskommelsen och handlingsplan gällande för Hudiksvalls kommun.
Polismyndigheten i Gävleborg upprättar samverkansöverenskommelser med länets
kommuner. Målsättningen är att kommunerna och polisen tillsammans ska stävja
brottslighet och öka tryggheten för länets medborgare.
Samverkansöverenskommelsen gäller kalenderårsvis och tills vidare.
Uppföljning av samverkansöverenskommelsen sker tertialvis, med en utvärdering
kalenderårsvis.
Förutom samverkansöverenskommelsen upprättas lokala handlingsplaner utifrån
specifika förhållanden. För Hudiksvalls kommun gäller tre prioriterade brottsområden,
våld i nära relationer, narkotikamissbruk bland unga och skadegörelse.
Utvecklingsutskottet har godkänt samverkansöverenskommelsen och har låtit
underteckna denna och har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
överenskommelsen i efterhand.
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna, samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten i
Gävleborg och Hudiksvalls kommun.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 85 Motion om kommunal folkomröstning om
Kattvikskajen.
Dnr 2010-511-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen, S, har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
fullmäktige beslutar att genomföra en kommunal folkomröstning för att ta reda på
vilken inriktning som kommuninvånarna vill se beträffande stadsdelen Kattvikskajen i
Hudiksvalls hamnområde. Motionären föreslår vidare att folkomröstningen ska
innehålla frågan ja eller nej till byggande av bostäder för äldre, hyresrätter,
bostadsrätter och hotell eller till att omvandla området till en evenemangspark och
badstrand.
Kommunledningskontorets yttrande

Översiktsplanen rymmer inriktning av markanvändning på lång sikt. Utformningen av
Kattvikskajen med sitt centrala läge är av stor vikt för kommuninvånarna och skulle
därigenom kunna vara av sådan omfattning att den skulle lämpa sig för en
folkomröstning eller annan metod där medborgarnas åsikt inhämtas. Det bör dock
tilläggas att översiktsplaneringen omfattar två lagreglerade skeden, samråd och
utställning, med krav på kungörelse, utställningstid m m där medborgarna kan delta.
Dessutom utgör Kattvikskajen endast en delmängd av ett större utredningsområde
som kan rymma fler frågor av avgörande betydelse där oenighet kan komma att råda.
Det är mot den bakgrunden ett politiskt ställningstagande att avgöra om den framtida
utformningen av Kattvikskajen ska avgöras i en folkomröstning eller inte.
Under förutsättning att en folkomröstning ska hållas om Kattvikskajen bör de olika
alternativen vara jämförbara för att de röstberättigade ska kunna ta ställning. I nuläget
finns ett visionsarbete genomfört kring bostäder, badhus och hotell på platsen. En
första fråga är om detta alternativ bör kompletteras, t ex vad gäller äldreboende, inför
en folkomröstning. Den andra frågan handlar om vilket underlag som behöver tas
fram för att beskriva det andra alternativet som enligt förslag till direktiv till
kommunfullmäktige i februari 2011 ska rymma rekreations- och evenemangspark,
parkeringar samt hotellverksamhet. Slutligen: en folkomröstning behöver av allt att
döma även förhålla sig till ett badhus vars eventuella roll på Kattvikskajen synes
mycket oklar i dagsläget.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (54)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Givet att en folkomröstning kommer att hållas behöver beredningen av ärendet
kompletteras med uppgifter om bl a tid för omröstningen, utformning av
omröstningsfråga med svarsalternativ, vilket krävs enligt lagen om kommunala
folkomröstningar såsom beskrivits tidigare i ärendet.
Det bör avslutningsvis påpekas att en kommunal folkomröstning endast är rådgivande.
Det hindrar inte att partierna i förväg kan ge utfästelser om att följa
omröstningsresultatet, t ex under förutsättning att valdeltagandet uppnår en viss nivå.
Kommunledningskontoret har överlämnat ärendet utan eget beslutsförslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag (dvs avslag på
motionen).
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Emot beslutet reserverar sig Bente Sandström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael
Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S) och Siw Karlsson (S).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 86 Redovisning av ej färdigberedda motioner.
Dnr 2011-129-004
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska – två gånger per år – lämna en redovisning – till kommunfullmäktige över motioner som inte är besvarade. Vid redovisningarna har fullmäktige
möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella motioner från vidare handläggning.
Kommunledningskontoret har förtecknat motionerna samt redovisat den beredning av
varje motion som hittills skett. Förteckningen upptar 13 motioner.
Allmänna utskottet har förslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 87 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna
utskott efter Sven-Åke Thoresen (S)
Dnr 2011-038-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) har tidigare blivit entledigad från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott utse Mikael Löthstam (S), samt
att till ny ersättare (efter Mikael Löthstam) utse Uno Jonsson (S).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 88 Val av ny ledamot i kommunstyrelsens
utvecklingsutskott efter Sven-Åke Thoresen (S)
Dnr 2011-039-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) har tidigare blivit entledigad från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott utse Mikael Löthstam (S).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 89 Val av ny ersättare i kollektiv- och
infrastrukturberedningen efter Sven-Åke Thoresen (S)
Dnr 2011-043-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) har tidigare blivit entledigad från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kollektiv- och infrastrukturberedningen utse Mikael Löthstam (S).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 90 Avsägelse från Elisabeth Gafvelin (MP) från uppdrag
som ledamot i stiftelsen Ystegårn i Hillsta, nominering
av ny ledamot
Dnr 2011-123-102
Ärendebeskrivning
Elisabeth Gafvelin (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Elisabeth Gafvelins anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
styrelsen för stiftelsen Ystegårn i Hillsta, samt
att inte nominera någon ny ledamot till styrelsen i stiftelsen Ystegårn i Hillsta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 91 Rekrytering av förvaltningschef för lärande- och
kulturförvaltningen
Dnr 2011-206-023
Ärendebeskrivning
Personalchef Maria Larsson informerar om arbetet med rekrytering av ny
förvaltningschef för lärande- och kulturförvaltningen. Enligt tidsplan ska
kommunstyrelsen idag besluta om uppdrag och kravprofil. 9 juni 2011 ska
kommunstyrelsen besluta om tillsättandet.
Förslag till uppdrag och kravprofil har tagits fram av arbetsgivargruppen.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslaget till uppdrag och kravprofil vid rekrytering av förvaltningschef för
lärande- och kulturförvaltningen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 92 Antagande av detaljplan för Mo 3:26 m fl, Medskog i
Hälsingtuna, korsningen E4/Rv84.
Dnr 2011-142-214
Ärendebeskrivning
En detaljplan har tagits fram för att möjliggöra nya etableringar för verksamheter inom
trafikantservice, kontor och industri (service och försäljning av tunga fordon). Handel
med dagligvaror bör inte tillåtas inom området då denna typ av handel ska lokaliseras
till staden.
Samrådshandlingar har varit utskickade under tiden 27 december 2010 -24 januari
2011. Inkomna yttranden har sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelse
daterad 2011-02-04.
Detaljplanen har varit utställd under tiden 11 februari – 4 mars 2011.
Yttranden med erinran har inkommit från Dellenbanan AB, länsstyrelsen och
Trafikverket.
Planingenjören har i utlåtande efter utställning sammanfattat och kommenterat
inkomna yttranden.
Byggnadsnämnden har beslutat att godkänna detaljplan för verksamhetsområde vid
korsningen ny E4/Rv 84 i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, samt att överlämna
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande under förutsättning att
dagvattenutredningen är klar.
Allmänna utskottet har föreslagit att detaljplanen antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar plan- och bygglovschef Lennart
Westberg i ärendet.
Olle Borgström (S), Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD) och Ann Berg (FP)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar att byggnadsnämnden får i uppdrag att se över en fungerande
lösning för cykeltrafiken i området.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till Uno Jonssons tilläggsförslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (54)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att se över en fungerande lösning för cykeltrafiken i
området.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Mo 3:26 m fl, Medskog, Hälsingtuna i Hudiksvalls kommun,
under förutsättning att dagvattenutredningen är klar.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

§ 93 Avgiftsfri parkering i centrala Hudiksvall.
Dnr 2011-140-514
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet den 13 december 2010, § 30, beslutade kommunfullmäktige ”att
återremittera förslaget om anslag för fri parkering, för att utreda på vilket sätt gratis kommunala
parkeringar är otillbörlig marknadskonkurrens gentemot parkeringsbolagens möjligheter att bedriva
en sund marknadsmässighet utan offentlig konkurrens ”.
Med anledning av detta och majoritetspartiernas intention att införa gratis parkering
med p-skiva i centrala Hudiksvall, har SWECO i Sundsvall, på uppdrag från tekniska
förvaltningen, gjort en utredning avseende konsekvenserna av införandet av p-skiva.
Yttrande från tekniska förvaltningen

Av utredningen och tidigare kontakter med jurister på Sveriges Kommuner och
Landsting framgår att ur konkurrenssynpunkt finns inget krav på att kommuner måste
ta betalt för parkeringar. Lagstiftningen är utformad så att kommuner har möjlighet att
ta ut avgift (Lag om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig
plats m m, 1957:259).
Tekniska nämnden beslutar att tekniska förvaltningens svar angående otillbörlig
marknadskonkurrens ska utgöra tekniska nämndens svar till kommunfullmäktige, samt
föreslås kommunfullmäktige besluta att ingen parkeringsavgift (0 kr) ska gälla på
kommunala parkeringsplatser fr.o.m. 1/7 2011.
Allmänna utskottet har föreslagit att tekniska förvaltningens svar angående otillbörlig
marknadskonkurrens ska utgöra tekniska nämndens svar till kommunfullmäktige, att
ingen parkeringsavgift (0 kr) ska gälla på kommunala parkeringsplatser fr.o.m. 1/7
2011 samt att en provperiod på 1,5 år införs och därefter en utvärdering avseende
effekter på trafikflöde, parkeringstillgänglighet, miljö och handel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård och
avdelningschef Göran Widehammar i ärendet.
Mikael Löthstam (S), Daniel Pettersson (V), Uno Jonsson (S), Olle Borgström (S) och
Siw Karlsson (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M), Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (54)

Sammanträdesdatum

2011-04-14

Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsens bifaller allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska förvaltningens svar angående otillbörlig marknadskonkurrens ska utgöra
tekniska nämndens svar till kommunfullmäktige.
att ingen parkeringsavgift (0 kr) ska gälla på kommunala parkeringsplatser fr.o.m. 1/7
2011, samt
att en provperiod på 1,5 år införs och därefter en utvärdering avseende effekter på
trafikflöde, parkeringstillgänglighet, miljö och handel.
Emot beslutet reserverar sig Olle Borgström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael
Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och
Daniel Pettersson (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (54)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 94 Exploateringsavtal Medskog, E4/Rv 84.
Dnr 2011-194-251
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun och ROPH Invest AB har tecknat ett markanvisningsavtal
daterat 3 maj 2010 angående deras projektidé med ett logistik- och teknologicenter vid
korsningen nya E4/riksväg 84.
Markanvisningsavtalet ska ersättas av ett exploateringsavtal och ett köpeavtal för
markförvärvet.
Tekniska förvaltningen har tecknat ett preliminärt exploateringsavtal med ROPH
Invest AB. Avtalet är justerat på följande punkter.
1. Kommunen åtar sig att själv bekosta en ny trafikplats på Rv 84
(1,0-1,2 Mkr)
2. Kommunen åtar sig att själv bekosta flytt av befintlig kraftledning
(1,2 -1,4 Mkr)
3. Köpeskillingen 9,1 Mkr har delats upp i två delar om 4,55 Mkr kopplat till
tillträde till marken norr respektive söder om riksväg 84.
Åtagandena förutsätter att tekniska förvaltningen får använda del av försäljningsintäkten (9,1) Mkr för åtagandena. Kostnaderna för åtagandena är preliminära och
översiktliga.
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag
till exploateringsavtal, samt att tekniska förvaltningen, för att finansiera åtagandena för
trafikplats och kraftledning, får använda del av försäljningsintäkterna.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård och
avdelningschef Göran Widehammar i ärendet.
Kent Sjöberg (KD), Uno Jonsson (S), Stefan Bäckström (C), Göte Bohman (MP), Ann
Berg (FP) och Birgitta Medin (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal
att tekniska förvaltningen, för att finansiera åtagandena för trafikplats och kraftledning,
får använda del av försäljningsintäkterna.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (54)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 95 Försäljning av del av fastigheterna Mo 2:18, 3:26, 3:28
och 14:1 i Hudiksvalls kommun.
Dnr 2011-193-253
Ärendebeskrivning
Vid korsningen, E4 och riksväg 84, skall ett områden för trafikantservice, kontor och
småindustri skapas. Området bedöms ha skyltläge.
En värdering av området har utförts av NAI Svefa och värdet bedöms ligga mellan
80 – 125 kronor per m² för industrimarken och värdet för råmark med
förväntningsvärde, bedöms ligga mellan 5 – 15 kronor per m².
Intressent av området är ett nybildat bolag, ROPH Invest AB. De har för avsikt att
etablera en trafikantserviceanläggning norr om riksväg 84 samt skapa tomter för bl a
lastbilsservice söder om riksväg 84.
Gator, vägar samt vatten- och avloppsledningar inom området skall anläggas av
exploatören.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpekontrakt för försäljning av del av
fastigheterna Mo 2:18, 3:26, 3:28 och 14:1 till ROPH Invest AB. I köpekontraktet har
den mark som enligt förslaget till detaljplan utgör industrimark, åsatts ett värde av 80
kronor per m². Den mark som utgör natur- och gatumark har åsatts ett värde av
1 krona per m². Natur- och gatumark utgör allmän platsmark och kan ej exploateras.
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att försälja del av
Mo 2:18, 3:26, 3:28 och 14:1 till 556788-2492, ROPH Invest AB, Torgatan 2, 820 60
Delsbo för en köpeskilling om 9 100 000 kronor och i övrigt enligt villkor i preliminärt
tecknat köpekontrakt.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till 556788-2492, ROPH Invest AB, Torgatan 2, 820 60 Delsbo, försälja del av Mo
2:18, 3:26, 3:28 och 14:1, för en köpeskilling om 9 100 000 kronor och i övrigt enligt
villkor i preliminärt tecknat köpekontrakt.
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§ 96 Avfallsplan 2011 – 2015.
Dnr 2011-102-303
Ärendebeskrivning
Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen. Avfallsplanen
består av två delar:


En gemensam regional del som innehåller nulägesbeskrivning, problemanalys m fl
övergripande frågor.



En lokal del som innehåller kommunens egna mål för avfallsområdet och en
åtgärdsplan för åren 2011-2015.

Nedanstående mål utgår bl a från de nationella miljökvalitetsmålen, de regionala
miljömålen i Gävleborgs län, samt de lokala miljömålen.
Mål

Åtgärder

Minska påverkan från gamla deponier.

En fördjupad utredning ska göras av sex
utvalda deponier som valts ut i en tidigare
utförd inventering.
Sluttäckning av deponietapp 1 på
Ulvberget.

Mängden förpackningar i hushållens
kärlsopor ska minska med 25 % från
2009 års nivå.

Återvinningen av förpackningar ska
förbättras, bl a genom bättre information
som t ex sorteringsguider samt
uppsökande och aktiv rådgivning.
Anställande av en informatör prioriteras.
Fler återvinningscentraler ska skapas,
alternativt ska tillgängligheten på
befintliga återvinningscentraler öka.
Utredning om differentierad taxa (liten
sopmängd låg taxa, stor mängd hög taxa).
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Matavfall från hushåll och verksamheter
ska insamlas och hanteras med sikte på
biogasproducerat fordonsbränsle

En gemensam hälsingeutredning
genomförs. Utredningen ska klarlägga
förutsättningarna för rötning i regionen,
olika insamlingssystem ska beskrivas,
kostnaderna ska redovisas och jämföras.
Upphandling av entreprenör för
insamling påbörjas.
En ny avtalsperiod för insamling av
hushållsavfall påbörjas.
Utredning om hur Reffelsmansverkets
rötningsanläggning kan utvecklas.

Minskad miljöpåverkan från transporter.
Energieffektivisering.

Vid upphandling av avfallsinsamling ska
miljökrav ställas på hämtningsfordonen.
Alla fordonsanvändare inom
renhållningsverksamheten ska vara
utbildade i sparsam körning.
Lokal sorteringsanläggning för
verksamhetsavfall ska utvecklas.
Utredning om ny deponietapp för
ickefarligt avfall ska iordningställas vid
Ulvberget.
Generell fyraveckorshämtning i
landsbygd utreds.

Mängden farligt avfall i hushållens
kärlsopor ska minska med 50 % från
2009 års nivå.

En informatör anställs. Uppsökande och
aktiv rådgivning. Förbättrad information
till hushållen, t ex framtagande av
sorteringsguide, kundundersökningar etc.
Fler återvinningscentraler ska skapas
alternativt ska tillgängligheten på
befintliga återvinningscentraler öka.
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Beroende på resultat av plockanalys vidta
de åtgärder som kan behövas.

En utredning av vad olika sorteringsalternativ kostar pågår av Hälsingekommunerna.
Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2010, § 17, att uppdra till tekniska
nämnden att komplettera den nya avfallsplanen med sikte på biogasproduktion för
fordonsbränsle.
Tekniska nämnden har föreslagit att upprättad avfallsplan 2011-2015 godkänns med
tilläggen ”med sikte på biogasproducerat fordonsbränsle” som ytterligare ett mål, samt
tilläggstexten, ”de lokala miljömålen”.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar avfallschef Nils-Ola Norlin i ärendet.
Åtgärder till det tredje målet formuleras om och förs, tillsammans med tekniska
nämndens tillägg, in i protokollet.
Göte Bohman (MP) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
med ovanstående omformulering och tillägg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till ny avfallsplan 2011 – 2015.
______
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§ 97 Riktlinjer för serveringstillstånd i Hudiksvalls kommun.
Dnr 2011-116-702
Ärendebeskrivning
Ansökningar om serveringstillstånd prövas utifrån alkohollagen. Varje enskild
kommun har möjlighet att inom alkohollagens ram utforma lokala riktlinjer för
tillståndsgivningen.
Nu gällande riktlinjer för serveringstillstånd i Hudiksvalls kommun antogs av
kommunfullmäktige i februari 1996. Sedan dess har Hudiksvalls kommun antagit ett
nytt drogpolitiskt program, ny rättspraxis på området har kommit, samt att en ny
alkohollag beslutats av Sveriges riksdag att gälla från och med den 1 januari 2011.
Därmed behöver en revidering göras av riktlinjerna för serveringstillstånd.
Social- och fritidsförvaltningen har på uppdrag av social- och fritidsnämnden utarbetat
förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd i Hudiksvalls kommun.
Social- och fritidsnämnden har förslagit att kommunfullmäktige antar riktlinjer för
serveringsstillstånd i Hudiksvalls kommun i enlighet med social- och fritidsnämnden
förslag, samt att riktlinjerna ska börja gälla omedelbart efter justering av
kommunfullmäktiges protokoll.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar handläggare Marika Almström i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för serveringsstillstånd i Hudiksvalls kommun i enlighet med socialoch fritidsnämnden förslag, samt
att riktlinjerna börjar gälla omedelbart efter justering av kommunfullmäktiges
protokoll.
______
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§ 98 Ändrad taxa för ansökan och tillsyn av
serveringstillstånd.
Dnr 2011-117-706
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 träder en ny alkohollag i kraft. Utifrån denna krävs en ändring av
befintliga taxor då nya typer av beslut införs och redan befintliga beslut förändras.
Enligt nya alkohollagen ska olika typer av anmälningar hanteras av kommunen. Dessa
är kostnadsfria men innebär ett utökat arbete och därmed utökade kostnader.
I alkohollagen framgår att kommunen får ta ut en avgift både för prövning av
serveringstillstånd samt för tillsyn av den som har serveringstillstånd
Jämförelse har gjorts med andra kommuner, i liknande storlek, som visat att
Hudiksvalls kommun, med dagens taxa, ligger i det lägre avgiftsspannet.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit att föreliggande ny taxa för ansökningar och
tillsyn av serveringstillstånd, från och med 1 april 2011, fastställs.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar handläggare Marika Almström i
ärendet.
Föreslagen taxa föreslås gälla från 1 juni 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen taxa för ansökningar och tillsyn av serveringstillstånd från och
med 1 juni 2011.
______
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§ 99 Värd för miljötinget 21-23 oktober 2011
Dnr 2011-79-430
Ärendebeskrivning
Miljötinget är Nordens största miljökonferens. Arrangemanget har sedan 2001 årligen
genomförts i samarbete mellan Dalarna och Gävleborg. Syftet med miljötinget är att
bidra till att öka ungdomars miljökunskaper och inspirera till miljöarbete. Målgruppen
är 15-19 åringar i de båda länen. Deltagarantalet brukar vara 300-400, samt ett 100-tal
involverade som ledare, föreläsare mm. Arrangemanget är drogfritt.
Landstinget Gävleborg, Region Gävleborg och Region Dalarna arrangerar miljötinget
tillsammans. För att kunna genomföra miljötinget krävs att en kommun ställer upp
som värd. Förra året ansvarade Dalarna för arrangemanget och i år är det någon
kommun inom Gävleborg som ska vara värd för miljötinget. Gävle och Söderhamns
kommun har tidigare varit värdar för miljötinget.
Värdskapet för miljötinget har diskuterats i kommunens politiska styrgrupp för
miljömålsarbete och förslaget från gruppen är att Hudiksvalls kommun ska anmäla sig
som möjlig värdkommun.
Kommunekolog Åsa Terent har föreslagit att Hudiksvalls kommun ansöker om
värdskapet för 2011 års miljöting samt att för att täcka kostnaderna för detta balansera
över de miljömålspengar, som inte utnyttjades under föregående år, till 2011.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunekolog Åsa Terent i ärendet.
Göte Bohman (MP) yrkar bifall till förslaget om att Hudiksvalls kommun ansöker om
värdskapet men att kostnaderna får täckas inom befintlig ram för miljömålsarbetet.
Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Ann Berg (FP), Jonas Holm (M) och
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till Göte Bohmans förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansöka om värdskapet för 2011 års miljöting, samt
att kostnaderna för detta täcks inom befintlig medel för miljömålsarbetet.
____
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§ 100 Redovisning av styrning av el till prioriterade
användare vid bristsituationer
Dnr 2011-287-170
Ärendebeskrivning
Idag kan Svenska Kraftnät som en sista åtgärd vid elbrist, beordra bortkoppling av
delar av elnätet för att minska förbrukningen. Detta medför att alla elanvändare inom
stora geografiska områden drabbas av elavbrott, även samhällsviktiga verksamheter
såsom sjukhus, vattenförsörjning, telekommunikationer m fl.
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag utarbetat ett nytt system för att på
lokal och regional nivå kunna prioritera så att de elanvändare som är kritiska för
samhället får el även vid en elbristsituation. Systemet kallas för Styrel som står för
”Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer.”
Under 2011 kommer det att tas fram underlag för vilka samhällsviktiga verksamheter
som ska prioriteras vid en elbristsituation. Kommunerna har tillsammans med
nätägarna för de lokala och regionala elnäten getts en nyckelroll i detta arbete.
Kommunerna har till uppgift att inventera all samhällsviktig verksamhet inom det egna
geografiska området för att sedan upprätta en prioriteringsordning utifrån typen av
verksamhet. Senast juni 2011 ska kommunerna lämna förslag på hur prioriteringarna
ska se ut i de lokala och regionala elnäten till respektive länsstyrelse. Länsstyrelsen
fattar beslut om detta under december 2011. Svenska Kraftnät kan därefter beordra
om selektiva nedsläckningar i elnätet vid fara för elbrist.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar handläggare Tomas Persson och
säkerhetssamordnare Göran Bergsman i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till beredskapssamordnarna vid Norrhälsinge Räddningstjänst att inventera
och prioritera de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs inom Hudiksvalls
kommun enligt presenterad identifikation och prioritet.
____
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§ 101 Årsredovisning för Hudiksvalls kommun och
kommunkoncern år 2010.
Dnr 2011-207-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret överlämnar kommunens årsredovisning för 2010. Redovisningen omfattar förvaltningsberättelse för kommunkoncernen och kommunens
förvaltningar inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
Separata årsredogörelser från nämnderna och koncernföretagen ingår.
Budget 2010 innehöll neddragningar och omställningsåtgärder som, tillsammans med
de statliga konjunkturstöden och den förväntade konjunkturuppgången, bedömdes
medföra en ekonomi i balans.
Vid sammanträdet informerar ekonomichef Anders Svedman, personalchef Maria
Larsson samt PA-konsult Linn Bengtsson
Resultat

Kommunens resultat för 2010 är +22 miljoner kronor. Kommunen uppfyller lagens
krav på balans för 2010.
I bokslutet har inga korrigeringar gjorts av budgetanslag om de faktiska kvantiteterna
(antal elever etc.) avvikit mot de budgeterade.
Resultatet före finansnetto är i bokslutet – 8 miljoner kronor. Det är väsentligt att
verksamhetens nettokostnad styrs så att det resultatet förbättras vilket minskar
beroendet av de finansiella intäkterna.
Verksamhetens nettokostnad inkl pensionsavsättningar, avskrivningar, oförutsett m m
uppgick till 1 720 miljoner kronor. Det är en ökning med 95 miljoner kronor eller 5,8
procent jämfört med 2009. Nettokostnaden överstiger budget med 26 miljoner kronor.
Sex av de åtta nämnderna redovisar positiva budgetavvikelser även om det finns
enstaka verksamheter med budgetöverskridande. Social- och fritidsnämnden och
tekniska nämnden är de nämnder som totalt sett har negativa avvikelser.
Tekniska nämndens negativa budgetavvikelse beror till stor del på engångshändelser.
Inom de prioriterade områdena vård, omsorg och utbildning redovisas negativa
budgetavvikelser för gymnasieskola, individ-/familjeomsorg och funktionshindrade.
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Nämnderna bedömer att de uppfyllt åtagandena gentemot kommunfullmäktige på ett
tillfredsställande sätt och att innehållet i verksamheterna utvecklas i riktning mot de
långsiktiga
Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning uppgick till 1 712 miljoner kronor vilket är en
ökning med 58 miljoner kronor eller ca 3,5 procent. Intäkterna blev 27 miljoner
kronor bättre än budget.
Finansnettot är positivt +30 miljoner kronor vilket är 20 miljoner kronor mer än
budget.
Användningen av medlen till pensionsutbetalningar respektive investeringar anpassas
till pensionsprognoser och investeringsplaner. Sammanlagt har kommunen
483 miljoner kronor långsiktigt placerade till pensioner och investeringar.
Pensionsplaceringarna motsvarar ca 32 procent av det totala pensionsåtagandet.
Budgetavvikelser i sammandrag (miljoner kronor):

Nämnder
 Skattefinansierade verksamheter - 28
 Vatten/avlopp och renhållning + 3
Övrigt
 Lägre avtalsenliga avgifter + 12
 Skatteavräkning + 25
 Statsbidrag + 1
 Finansnetto + 20
Finans

De finansiella målen har samtliga uppnåtts.
Investeringarna uppgick till 143 miljoner kronor. Investeringarna var 12 miljoner
kronor högre än budget vilket delvis beror på förskjutningar mellan åren. Den likvida
påfrestning det medfört får vägas in i investeringsverksamhetens omfattning redan
2011.
I bokslutet uppgår de likvida medlen till 143 miljoner kronor vilket är en hög nivå men
101 miljoner kronor lägre än vid ingången av året. Minskningen inträffade under andra
halvåret i då bland annat effekterna av de nya löneavtalen slog igenom samtidigt som
investeringarna stegrades.
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Låneskulden för vatten- och avlopps- samt renhållningsverksamheten ökade med 5
miljoner kronor till 65 miljoner kronor. Låneskulden för den skattefinansierade
verksamheten har inte förändrats. Den totala låneskulden var 103 miljoner kronor.
Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtaganden, är tillfredsställande
och har ökat något till 25 procent.
Bokslutet har belastats med följande kostnader:
- Kompetensutveckling, arbetsmiljö, friskvård (Kf § 45)· 1 953 kkr
- Konstgräs i allaktivitetshall Delsbo (Kf § 34)
2 600 kkr
- Tak till ishockeyrink Lindefallet (Kf § 5)
5 500 kkr
- Tillskott till Fiberstaden AB för projekt Gunilla (Kf § 50 2009)
3 480 kkr
I not 3 redovisas de jämförelsestörande poster som ingår i bokslutet.
Den avsättning som gjorts i bokslutet avser ökningen av pensionsskulden med 5,8
miljoner kronor till 59,6 miljoner kronor.
I bokslutet har 3 miljoner kronor till försörjningsstöd som ingick i anslaget till
oförutsett överförts till Social- och fritidsnämndens budget.
Kommunledningskontorets ekonomiavdelning, har föreslagit kommunfullmäktige
besluta att bokslutet belastas med 3 480 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt
Gunilla 2010, att 3 miljoner kronor som reserverats på oförutsett till försörjningsstöd,
överförs till Social- och fritidsnämndens budget 2010, att fastställa kommunens
resultat- och balansräkning för år 2010, samt att fastställa den sammanställda
redovisningen (koncernredovisningen) för år 2010.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bokslutet belastas med 3 480 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt Gunilla
2010,
att 3 miljoner kronor som reserverats på oförutsett till försörjningsstöd, överförs till
Social- och fritidsnämndens budget 2010,
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att fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2010, samt
att fastställa den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2010.
_____
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§ 102 Förslag till tilläggsanslag 2011 och korrigeringar av
investeringsbudgeten 2011-2014
Dnr 2011-241-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har lämnat förslag till tilläggsförslag 2011 och korrigeringar
av investeringsbudgeten 2011-2014.
Under 2010 investerade kommunen för 143,1 miljoner kronor netto efter avdrag för
investeringsbidrag. Budgeten omfattade 131,0 miljoner kronor,
För investeringar som pågår har förvaltningarna lämnat förslag till överföring av anslag
för 2011. Övriga investeringar avslutas i bokslutet. Totalt föreslås tilläggsanslag beviljas
på investeringsbudgeten 2011 med 14 924 000 kronor (bilaga 1 kolumn B).
Tilläggsanslag till driftbudget 2011

Till driftbudget 2011 föreslås tilläggsanslag med sammanlagt 1 170 000 kronor
1. Focus Glada Hudik 400 000 kronor. Av överskottet 2010 överförs 400 000 kr
till 2011 enligt ks 2011 § 18.
2. Bromangymnasiet 103 000 kronor. Trivselpengar till kombinerad studie- och
friskvårdsdag 2011 i stället för 2010.
3. Instegsjobb 667 000 kronor. Kvarvarande medel instegsjobb tillförs 2011.
4. Intreprenadprojektets budgetöverskott 2 797 000 kronor. Äldreboendet
Edsbacka 1 981 000 kronor och äldreboendet Lyckbacken 816 000 kronor.
Förändring av 2011 års investeringsbudget

Förutom tilläggsanslag föreslås även förändringar i den ordinarie investeringsbudgeten
2011. Förändringarna uppgår totalt till -4 300 000 kronor (bilaga 1 kolumn C och D9).
Nya ramförutsättningar för investeringar 2011-2014

Korrigeringar av investeringsbudgeten 2011 får följdeffekter för resten av
investeringsperioden. Som ramförutsättning för den kommande budgetperioden
föreslås därför en förändrad investeringsplan (bilaga 2).
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) lämnar skriftligt förslag på investeringar 2011-2014 från
oppositionspartierna (S och V).
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Efter tio minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Sammanträdet ajourneras ytterligare fem minuter. Efter fem minuters ajournering
återupptas förhandlingarna.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till förslag till tilläggsanslag och till
oppositionspartiernas förslag till investeringar 2011.
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till av kommunledningskontorets framtagna förslag
till tilläggsanslag och investeringsbudget för 2011.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Stefan Bäckströms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röster bifall till Stefan
Bäckströms förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Stefan Segerbrand (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Bengt-Åke Nilsson (C) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Olle Borgström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael Löthstam (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit Stefan
Bäckströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsanslag beviljas på investeringsbudgeten 2011 med 14 924 000 kronor enligt
bilaga 1 kolumn B,
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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att tilläggsanslag beviljas på driftbudgeten 2011 med 400 000 kronor till Focus Glada
Hudik, med 103 000 kronor i trivselpengar till Bromangymnasiet, 667 000 kronor till
instegsjobb, 1 981 000 kronor till äldreboendet Edsbacka och 816 000 kronor till
äldreboendet Lyckbacken,
att fastställa ny investeringsbudget 2011, enligt bilaga 1 kolumn D, samt
att tilläggsanslagen på driftbudgeten, totalt 3 967 000 kronor, får belasta årets resultat
2011.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Olle
Borgström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson
(S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V).
____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 103 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-110-112
1

Förordnande av borgerliga vigselförrättare.
Dnr 2011-101-045

2

Delegationsbeslut 2010, Internleasing

3

Dnr 2011-120-002
Anmälan av delegationsbeslut gällande att uppta nya lån och omsätta lån

4

Dnr 2011-144-003
Miljö-och räddningsnämndens redovisning av länsstyrelsens påpekanden om
uppföljning och utvärdering av tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagen.
Dnr 2011-224-005

5

Tecknat avtal avseende struktur för byggande av Webbplatsen
www.hudiksvall.se
Dnr 2011-190-210

6

Synpunkter från entreprenörer om utveckling av Kattvikskajen

7

Länsstyrelsens sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten 2011-04-15
Dnr 2011-349-700

8

Tillväxtverkets beslut att bevilja stöd till projektet: Förstudie-Framtidens
Boende
Dnr 2011 204-106

9

Landstinget Gävleborgs utredning om den regionala museiverksamheten

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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2011-04-14
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§ 104 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-02-22 och 2011-03-22
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-03-29
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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