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§ 226 Budget 2014, samt prognos 2015-2017
Dnr 2013-423-042
Ärendebeskrivning
Budgetförutsättningar

Samhällsekonomiska förutsättningar
De grundläggande förutsättningarna i den svenska ekonomin i form av hushållens
ekonomi, offentliga finanser, skuldsättning och konkurrenskraft är goda i relation till
andra länder. Skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter dock att förhindra en mer kraftfull
återhämtning och tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli mycket måttlig de närmaste
åren. Den bräckliga tillväxten ger inte utrymme för sysselsättningsökningar.
Regeringen uttalar att de förväntar sig en stor återhållsamhet i kommunsektorn under
den kommande planperioden.Bedömningen av tillväxten i ekonomin är fortsatt
försiktiga.
Skatteunderlaget
I de senaste prognoserna har utvecklingen av skatteunderlaget räknats ner något. Hur
skatteunderlaget utvecklas är av stor betydelse för kommunen eftersom skatteintäkter
och statsbidrag/utjämning svarar för ca 80 procent av kommunens intäkter. Från
tidigare prognoser minskar skatteintäkterna med cirka 5 miljoner kronor.
I regeringens höstproposition finns nu förslaget om att genomföra den tidigare
aviserade förändringen av kostnadsutjämningssystemet. Till detta har det också
tillförts vissa medel till de generella stadsbidragen. Sammantaget ger detta för 2014
cirka 17 miljoner kronor.
Hudiksvalls kommun
Den slutgiltiga budgeten bygger på de ramar som nämnderna tilldelades i samband
med kommunfullmäktiges rambeslut i juni. Det resurstillskott som tillfallit kommunen
i den justerade kostnadsutjämningen har dels hanterats för att justera den
budgetfördelning som sker via kvantitetsförändringar (elevantal, vårdplatser och
hemtjänsttimmar). Dels har utrymmet använts till riktade insatser som i huvudsak
riktats till Lärande- och kulturnämnden.
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I den långsiktiga planen bedöms intäkterna, främst skatte intäkterna, öka snabbare än
tidigare prognoser varför kommande år i planperioden ger starkare resultat.
Verksamhetsmål och finansiella mål
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin för en period av tre år. I planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges.
Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska
ställningen beräknas vara vid budgetårens slut. Kommunen har valt att lägga en
fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden 2014-2017.
För ekonomin finns det krav på att fastställa de betydelsefulla finansiella målen som
avspeglar kommunens förhållande till "god ekonomisk hushållning" och ange en tydlig
ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen.
Redan utifrån de av fullmäktige fastställda ramarna arbetar nämnderna fram sina
åtaganden och målsättningar. Åtagandena anger vad som ska åstadkommas inom
budgeten och omfattar både verksamheternas kvantitet och kvalitet. Nämndernas
årliga åtaganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut
och årsbokslut.
De kvantiteter som åtagandena bygger på har beräknats utifrån nuvarande
förhållanden och aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen
(Prognoser fastsällda under september månad).
Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter brutto drygt 2.3 miljarder kronor.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat på
minst 2 procent, beräknat som resultat före finansnetto. För 2014 ligger resultatet på
en marginellt positiv förändring i relation till rambeslutet beroende av att det skett
ekonomiska satsningar till nämndernas verksamhet. Därför ligger det finansiella målet
för 2014 fast strax över ett 0-resultat. (0.1%). Som planen nu ligger för de kommande
åren så ökar resultatet för att till 2015 bli 1.5% och därefter överskrida det långsiktiga
målet om 2 %.
I de finansiella målen beslutas också ambitionen avseende investeringar. Med den
investeringsbudget som föreligger ökar nivå utifrån de satsningar som görs. Som en
konsekvens av detta justeras målet för investeringar. Under planperioden 4 år ökar
investeringarna inom den verksamhet som inte är avgiftsfinansierad
(VA/Renhållning) från tidigare genomsnitt 100 Mkr, dvs. 400 miljoner kronor till
totalt 494 miljoner kronor. Det är främst nyinvesteringen avseende Läroverket som ger
denna ökning. Med anledning av detta ändras även det finansiella målet avseende
investeringar. Detta får också konsekvensen att lånefinansieringen tas i anspråk för de
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lånevolymer som är över den tidigare nivån 100 Mkr/år, plus det tidigare målet att
lånefinansiera investeringar inom de avgiftsfinansierade kollektiven.
Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats.
Kommunledningsförvaltningen föreslår, att fastställa en oförändrad skatt till 21:61
kronor, att justera de finansiella målen avseende resultatnivå och investeringsvolym,
samt att i övrigt fastställa driftbudgeten med anvisade ramar per nämnd, samt den
föreliggande investeringsbudgeten.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kåge Wallner (MP) och Jonas Holm (M) presenterar majoritetspartiernas (C, M, KD,
MP och FP) förslag till budget 2014 – 2017 och yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag. Vidare informerades om, att de särskilda uppdrag som tidigare
uttryckts i att-satser, har tagits frikopplade från åtaganden och har inte hängt ihop med
styrsystemet i övrigt. Man ämnar nu ändra på det och återkommer med ett förslag, där
de särskilda uppdragen är inlagda i nämndsåtaganden som samstämmer med vision
2020 och de tre övergripande målen.
Mikael Löthstam (S), presenterar socialdemokraternas och vänsterns (S och V) förslag
till budget 2014 – 2017 och yrkar bifall till detsamma.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till C, M, KD, MP och FP förslag till
budget eller till S och V förslag till budget, och finner att kommunstyrelsen bifaller
C, M, KD, MP och FP förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till C, M, KD,
MP och FP förslag till budget röstar JA. Den som röstar bifall till S och V förslag till
budget, röstar NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit S och V förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M)
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (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 C, M, KD, MP
och FP förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en oförändrad skatt till 21:61 kronor.
att justera de finansiella målen avseende resultatnivå och investeringsvolym
att i övrigt fastställa driftbudgeten med anvisade ramar per nämnd, samt den
föreliggande investeringsbudgeten.
Emot beslutet och till förmån för S och V förslag till budget, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V)
______
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§ 227 Om- och tillbyggnad av läroverket, hus A, C och D,
Tunbacka 6:6 Hudiksvall
Dnr 2012-205-600
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har tillsammans med Lärande och kulturförvaltningen under
året projekterat fram ett förfrågningsunderlag för en generalentreprenad som bygger
på utredningsförslaget "Renovering och ombyggnad av Läroverket till grundskola och
kulturskola, april 2012".
Tre anbud har inkommit till Tekniska förvaltningen för utvärdering i enlighet med
LOU 4 kap § 1, (2007:1091).
För projektets fortsatta genomförande krävs ett investeringsbeslut om 80 Mkr
fördelade enligt nedan.
Anbud: 66 949 000 kr
Byggherrekostnader: 5%, 3 350 000 kr
Oförutsett: 5%, 3 350 000 kr
Inventarier: 5 000 000 kr
Konstnärlig utsmyckning: 1%, 669 490 kr
Tekniska förvaltningens föreslår att kommunfullmäktige anslår, 80 Mkr för om- och
tillbyggnad av Läroverket, hus A, B och D Tunbacka 6:6, Hudiksvall.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Mikael Löthstam (S), att inför
kommunfullmäktige, komplettera förslaget med en presentation av driftskostnader och
beskrivning av projektet, samt att projektet redovisas kontinuerligt till
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att inför kommunfullmäktige, komplettera förslaget med en presentation av
driftskostnader och beskrivning av projektet, samt
att projektet redovisas kontinuerligt till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
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att ur investeringsbudgeten anslå 80 Mkr för om- och tillbyggnad av Läroverket, hus
A, B och D Tunbacka 6:6, Hudiksvall.
______
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§ 228 Ökad grad av tillagning vid serveringsköken
Dnr 2012-156-106
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2013 att
samarbetet inom ramen för kostnämndens verksamhetsområde ska upphöra. Efter
diskussioner med kommunens kostenhet och landstinget har det befunnits lämpligast
att avsluta samarbetet den 15 augusti 2014. Huvudskälet är att minimera risken för
störningar i skolans verksamhet genom att påbörja det nya läsåret 2014/15 med
matlagning i helt egen regi.
För att klara det, krävs det förutom de åtgärder som redan är beslutade och
finansierade i 2013 års investeringsbudget, dvs. Västra skolan och Tunbacka, också
åtgärder för att öka tillagningsgraden vid några av kommunens övriga serveringsställen.
För att kunna hinna med att färdigställa det i tid har det visat sig att arbetet med detta i
flera fall behöver påbörjas snarast. Det går därför inte att invänta det slutgiltiga
beslutet om den samlade investeringsbudgeten för 2014.
Den preliminära totalkostnaden inklusive åtgärder för att förbättra hela
måltidssituationen är 20,6 mkr. Av dessa är redan 10 mkr avsatta i 2013 års budget.
Det behövs 10,2 mkr 2014 och 0,4 2015. De nödvändiga åtgärdernas fördelning på
enheter framgår nedan.
Läroverket /

2 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Tunbacka

3 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är ca 1,5 Mkr arbetsmiljöåtgärder
samt byte av utrusning som måste åtgärdas ca 1
Mkr)

Västra skolan

3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

5 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är 2 Mkr arbetsmiljöåtgärder)

Patricia

0,8 Mkr

Iggesunds skola

0,5 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

0,8 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning

1 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Björkbergs skola
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

12 (62)

Sammanträdesdatum

2013-11-07

Kommunstyrelsen

Ombyggnad, el, vent, inredning
Håsta skola

0,4 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Skolbyn

0,3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Sandvalla skola

0,4Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Totalt

17,6 Mkr (varav 4,5 milj arbetsmiljöåtgärder)

Restaurangmiljöåtgärder

3 Mkr

Kommunstyrelsen föreslog i oktober 2013 att 10,2 mkr avsätts i 2014 års
investeringsbudget, samt 0,4 mkr i 2015 års investeringsbudget, för åtgärder i syfte att
öka tillagningsgraden i ovan nämnda serveringskök.
Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013, genom en minoritetsåterremiss, att
återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning och med
socialdemokraternas och vänsterpartiets motivering: underlaget är bristfälligt
beträffande de ekonomiska konsekvenserna av förslaget när det gäller drift och
investeringskostnader samt en långsiktig beskrivning av utbyggnaden av tillagningskök
inom kostverksamheten. Underlaget bör kompletteras med en beskrivning av den
tänkta verksamhetsförändringen i de kök som räknas upp i tjänsteutlåtandet samt ett
yttrande från Kostnämnden.
Kostnämnden föreslår att 10,2 mkr avsätts i 2014 års investeringsbudget, samt 0,4 mkr
i 2015 års investeringsbudget, för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i ovan
nämnda serveringskök.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) avslag till
kostnämndens förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kostnämndens förslag eller
till Mikael Löthstams avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller
kostnämndens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i 2015 års
investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i ovan nämnda
serveringskök.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams reserverar sig Mikael Löthstam
(S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V)
______
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§ 229 Förbundsavgift 2014 – Inköp Gävleborg
Dnr 2013-402-042
Ärendebeskrivning
Under året har dialog förts mellan Inköp Gävleborg och ägarkommunerna om budget
och uppdrag för 2014. Direktionen för Inköp Gävleborg avser att ta sitt beslut om
dess interna budget för 2014 vid direktionsmötet den 15 november. Med anledning av
detta har de önskat ett beslut om att respektive kommun accepterar sin del av
budgetförslaget.
Grundläggande är att kommunen accepterar den nivå som är föreslagen för
förbundsavgift, samt prissättning för tjänster utöver förbundsordningen. Ökningen av
avgiften för Hudiksvalls kommun är 53 342 kronor. Ny avgift 2 176 532 kronor.
Timpris i uppdrag utöver det fastställda är 1 000 kronor/timme. Det sker också en
förändring av ett bonussystem inom livsmedelsavtalet som är kostnadsneutralt och
beaktat redan inför innevarande års budget.
Till detta har också en mer långsiktig fråga aviserats om att förändra
ersättningsmodellen med fakturering av tjänster utanför förbundsordingen (fastställt
uppdrag) till en i förväg bedömd budgetmodell.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Den kostnadsökning som aviserats ryms inom den av fullmäktige beslutade ramen för
2014, varför den delen bör fastställas.
Kommunen bör också kunna hantera en förändring av ersättningsmodell till ett mer
reglerat långsiktigt förhållande även för de delar som nu ligger utanför uppdraget. En
modell där uppdraget formuleras och ger underlag för fasta budgetbeslut är önskat
från båda parter. Det som är viktigt är dock en långsiktighet i fastställande av uppdrag
så att beslut för kommande perioder matchas mot kommunens planeringsprocess. Det
innebär att kommunens ställningstagande måste baseras på en dialog som hanteras
parallellt med fastställande av budgetramar, dvs under våren.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att godkänna en höjd
förbundsavgift för 2014 med 53 342 kronor och även inriktningen för förändrad
beslutsprocess.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna en höjd förbundsavgift för 2014 med 53 342 kronor och även
inriktningen för förändrad beslutsprocess.
______
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§ 230 Taxa för dödsboförvaltning
Dnr 2013-378-206
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har ansvar för att göra dödsboanmälan och i vissa fall
förvalta och avveckla dödsbon samt ibland ordna så att en begravning kan komma till
stånd. För detta föreslås att kommunen ska ta ut en taxa.
När någon avlidit ska enligt 18 kap 1§ ärvdabalken (ÄB) efterlevande make sambo,
arvingar och universella testamentstagare (dödsbodelägare) gemensamt förvalta den
dödes egendom under boets utredning.
Om sammanlevande dödsbodelägare, efterlevande make som inte är delägare eller
annan delägare som kan ta hand om boet saknas är socialtjänsten enligt 18 kap 2 § ÄB
ansvarig för boets provisoriska förvaltning till dess dödsbodelägare spårats och
underrättas. Utgångspunkten är att socialtjänstens förvaltning av dödsboet ska vara så
kortvarig som möjligt
Förslag till taxa för dödsboförvaltning

Tillfällig dödsboförvaltning samt åtgärd enligt begravningslagen som kommunen utför
utgör myndighetsutövning. Av 4 kap mervärdesskattelagen framgår att om en
omsättning utgör ett led i myndighetsutövning så utgör den inte sådan yrkesmässig
verksamhet som innebär att mervärdesskatt ska erläggas till staten. Moms ska därför
inte tas ut i samband med aktuella taxeuttag enligt ärvdabalken och begravningslagen.
Taxan föreslås bygga på en timtaxa utifrån den tid respektive handläggare lägger ned
på ärendet.
Utifrån jämförelse med andra kommuners taxor föreslås en timtaxa motsvarande 0,8%
x 44 500 (prisbasbeloppet 2013) = 356 kronor per timme. Taxan kommer då att
förändras årligen utifrån det aktuella prisbasbeloppet.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit att en taxa införs för dödsboförvaltning och
åtgärder enligt begravningslagen f r o m 2014-01-01, samt att taxan utformas som en
timtaxa motsvarande 0,8% av gällande prisbasbelopp
(för 2013, 356 kronor per timme).
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en taxa för dödsboförvaltning och åtgärder enligt begravningslagen f r o m
2014-01-01, samt
att taxan utformas som en timtaxa motsvarande 0,8% av gällande prisbasbelopp
(för 2013, 356 kronor per timme).
______
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§ 231 Ansökan om ägartillskott Hudiksvalls hydraulikkluster
Dnr 2013-444-646
Ärendebeskrivning
I syfte att stärka den regionala utvecklingsmiljön inom hydraulik- och
mekatronikområdet har kommunen och ett antal av de större hydraulikföretagen i
Hudiksvall påbörjat ett närmare samarbete. Det har resulterat i att Hudiksvalls
hydraulikkluster ideell förening har bildats och att en förstudie kring förutsättningarna
för att gå vidare har genomförts.
Förstudien visade på mycket goda utvecklingsmöjligheter men betonar att
förutsättningen för att det ska lyckas är att näringsliv, kommun och
universitet/högskola långsiktigt samverkar. Utifrån den utarbetades därefter en
affärsplan. Det mål som där fastställdes är att Hydraulikklustret ”Inom 5 år ska en stabil
plattform för klustrets utveckling etablerats vad gäller verksamhet samt organisation och finansiering
(offentlig och privat) som skapar nytta för företagen”.
För att utvecklas till ett kluster krävs ett samlat utvecklingsarbete över två år med hjälp
av en upphandlad klusterledare. Med projektstart hösten 2013 bör Europiska
Regionala Utvecklingsfonden liksom Tillväxtverkets och Vinnovas nya program hinna
komma på plats under perioden. Klustret förväntas orientera sig i dessa möjligheter,
samt förbereda underlag för ansökan för ett mer omfattande utvecklingsprojekt i
riktning mot ett fullödigt klusterarbete som interagerar med relevanta aktörer.
Eftersom Hydraulik/mekatronik är en av 3 prioriterade branschinitiativ inom ramen
för Glada Hudik-språnget och då såväl förstudien som affärsplanen indikerar att det
finns en stor tillväxtmöjlighet inom området så är det angeläget att nästa fas i arbetet
kan möjliggöras. Medlemsföretagen, länsstyrelsen, Hälsinglands sparbank, Fiber optic
valley, Hudiksvalls näringslivsbolag och Hudiksvalls kommun är tänkta som
medfinansiärer. Under förutsättning att övriga finansiärer deltar med de belopp som
framgår av finansieringsplanen så bör kommun bevilja sökta medel på 130 000 för
perioden 2013 – 2015.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Hudiksvalls
hydraulikkluster ideell förenings ansökan om ägartillskott på 130 000 kr för perioden
2013-2015 under förutsättning att övriga finansiärer deltar med de belopp som framgår
av finansieringsplanen, samt att kostnaden till sin helhet regleras i 2013 års bokslut.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Holm (M), Mikael Löthstam (S) och
Håkan Rönström (M) bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förenings ansökan om ägartillskott på
130 000 kr för perioden 2013-2015 under förutsättning att övriga finansiärer deltar
med de belopp som framgår av finansieringsplanen.
att kostnaden till sin helhet regleras i 2013 års bokslut.
______
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§ 232 Musik vid Dellen 30 år
Dnr 2013-421-860
Ärendebeskrivning
År 2014 firar Musik vid Dellen 30 år och det bör uppmärksammas genom ett firande
som får genomslag i hela kommunen. 2013 var ett mellanår för festivalen då det istället
för det traditionella upplägget gjordes en sammanslagning av det program som erbjöds
via spelmansstämmorna. Programmet kryddades med enstaka insatser och hjälp från
kommunen med marknadsföring. Trots det nedbantade programmet kunde kultur och
upplevelser erbjudas kring Dellensjöarna om än i betydligt mindre omfattning.
Erfarenheterna av detta mellanår har utvecklat tanken kring hur ett 30 års firande
skulle kunna se ut. Med dessa erfarenheter i bagaget stöps festivalen om i en ny
tappning och öppnar upp för nya tankar kring framtiden. Målet med Musik vid Dellen
30 år är att:
•

Ta fram ett specialprogram som dragplåster till invigningen (diskussion med
Musik Gävleborg)

•

Erbjuda ett bredare familjeprogram och hitta
marknadsföringskanaler/paketlösningar för denna målgrupp

•

Samarbeta med näringslivet

•

Ta fram en jubileumslogotyp med utgångspunkt från befintligt material samt göra
en större marknadsföringssatsning kring jubileet med fokus på sociala medier för
att nå ut till en yngre publik

•

Utveckla arrangörsnätverket i form av utökat samarbete med föreningarna och
stämmorna genom bland annat Dellenvärdar

•

Samarbeta med Visit Glada Hudik AB med information om turism, hälsingemat
och så vidare som ingår som del av arrangemanget

•

Erbjuda minst ett kulturarrangemang under festivalens tak per dag

•

Mångfald och genrebredd ska prägla utbudet

•

Utöka samarbetet med lokala artister och evenemang.

För att möjliggöra detta arbete ansöker kulturen om extra stöd för 30 års-jubileet med
200 000 kronor.
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Lärande- och kulturnämndens arbetsutskott har föreslagit att kommunstyrelsen
beviljar kulturverksamheten inom lärande- och kulturnämnden 200 000 kronor till
Musik vid Dellens 30 års-jubileum.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens arbetsutskotts förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström
(M), Uno Jonsson (S), Jonas Holm (M), Stefan Bäckström (C), Kåge Wallner (MP) och
Ann Berg (FP) bifall till lärande- och kulturnämndens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att beviljar kulturverksamheten inom lärande- och kulturnämnden 200 000 kronor till
Musik vid Dellens 30 års-jubileum.
att kostnaden regleras i 2013 års bokslut.
______
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§ 233 Ansökan från föreningen Scenplats Glada Hudik om
bidrag till tre föreställningar under åren 2015-2017
Dnr 2012-192-861
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har beviljat Föreningen Scenplats Glada Hudik, en
förlusttäckningsgaranti på 250 000 kronor för föreställningen “Forsa Blått”, Ks §
222/2012. Produktionen, som skulle ha haft premiär i maj 2013, har skjutits upp och
föreningen nyttjade inte beslutet.
Föreningen önskar nu att den förlusttäckningsgaranti som inte nyttjas kan läggas in i
en ny större ansökan som rör ytterligare två produktioner, 1721 och Ett bloss i natten.
För produktionen, 1721 som spelas år 2015 ansöker man om 800 000 kronor från
kommunen. År 2016 sätts, Forsablått, upp och ansökan till kommunen är 250 000
kronor, samt ansöker man 450 000 kronor för sista produktionen, Ett bloss i natten,
som sätts upp 2017.
Totalt omfattar ansökan, 1 500 000 kronor från kommunen (varav 250 000 kronor
redan beviljats som förlusttäckningsgaranti).
Utvecklingsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen besluta, att den outnyttjade
förlusttäckningsgarantin om 250 000 kronor för Forsablått, 2013 kvarstår, samt att
förlusttäckningsgarantin beaktas i budgetarbetet för 2015
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C), bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att den outnyttjade förlusttäckningsgarantin om 250 000 kronor för Forsablått, 2013
kvarstår, samt
att förlusttäckningsgarantin beaktas i budgetarbetet för 2015
______
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§ 234 Lokal Kulturplan för Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-435-800
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg har i utvecklingsutskottet lyft frågan om behovet av en
lokal kulturplan för kommunen, framtagen utifrån de kulturpolitiska viljeinritningarna
som antagits av kommunfullmäktige, samt den regionala kulturplanen och inom ramen
för Glada Hudik-språnget.
Utvecklingsutskottet har förslagit kommunstyrelsen att lärande- och kulturnämnden
får i uppdrag att ta fram en kulturplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C), bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lärande- och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en kulturplan.
______
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§ 235 Medfinansiering inom Sundsvallsregionen
Dnr 2013-395-140
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun samarbetar sedan 2006 med kommunerna Nordanstig,
Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge i Sundsvallsregionen. Under senare tid har
diskussioner förts om hur samarbetet kan utvecklas och intensifieras. Ett steg i denna
riktning är att få stöd med processledning och därtill hörande kostnader i syfte att
utforma mål och visioner, närmare kartlägga behovet av samarbete samt undersöka
hur samarbetet bäst kan organiseras.
Förfrågan om medfinansiering för detta förberedande arbete, som planeras under
2014, har ställts av Sundsvalls kommun till medlemmarna i Sundsvallsregionen. För
Hudiksvalls kommuns del uppgår kostnaden för medfinansieringen till 147 000
kronor, baserat på invånarantalet per dec 2012.
Kommunledningsförvaltningen har konstaterat att samverkan inom
Sundsvallsregionen är, vid sidan av samverkan inom Hälsingerådet och Region
Gävleborg, prioriterat på den kommunövergripande nivån. För att få stadga och mer
intensitet behöver sannolikt någon form av fastare stöd knytas till samarbetet. Den
medfinansiering som förfrågan avser kan ses som ett första steg i detta. Kostnaden får
beaktas i 2014 års budget.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen, att ställa sig positiv till
förfrågan om medfinansiering för samarbete inom Sundsvallsregionen under 2014, att
kostnaden om 147 000 kronor får beaktas i budgetarbetet, samt att beslutet förutsätter
att övriga medlemskommuner medverkar i finansieringen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till förfrågan om medfinansiering för samarbete inom
Sundsvallsregionen under 2014,
att kostnaden om 147 000 kronor får beaktas i budgetarbetet, samt
att beslutet förutsätter att övriga medlemskommuner medverkar i finansieringen.
______
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§ 236 Yttrande över, Riktlinjer för översyn 2012-2014 av
riksintressen för friluftsliv
Dnr 2013-299-814
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har fram till den 31 december på sig att lämna underlag till
Naturvårdsverket med länsvisa översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt
tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftsliv. För att genomföra
detta uppdrag inhämtar länsstyrelsen kommunernas synpunkter.
Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet är att
området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och/eller
kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli attraktivt för
besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs av turistiskt intresse.
I kommunens översiktsplan sedan 2008 utpekas områden som är av särskilt intresse
för utveckling för turism. Dessa är Hornslandet, Dellenbygden, Svågadalen, kusten
och skärgården samt staden, Hudiksvall. Förutom staden Hudiksvall så är grunden för
turism i övriga områden starkt kopplad till områdenas möjlighet att utöva ett aktivt
och varierat friluftsliv.
I och med detta har kommunen även sedan tidigare uttryckt friluftslivets betydelse i
Svågadalen och är därför en av grunderna i bedömningen att även Svågadalen ska
utgöra riksintresse för friluftsliv.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen lämnar yttrande
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh, i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (62)

Sammanträdesdatum

2013-11-07

Kommunstyrelsen

§ 237 Regelverk för miljöinvesteringsfond
Dnr 2013-430-046
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat ett beslut, § 75/2013, om att upprätta en
miljöinvesteringsfond. Syftet med miljöinvesteringsfonden är att främja metoder eller
projekt som leder till hållbar utveckling. Styrgruppen för ekologisk hållbarhet har fått i
uppdrag att ta fram ett regelverk kring användandet av fonden. Uppdraget är
genomfört och förslag har tagits fram
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
reglerna kring miljöinvesteringsfondens utnyttjande sker enligt det förslag som
styrgruppen för ekologisk hållbarhet har arbetat fram.
Allmänna utskottets har föreslagit att kommunstyrelsen fastställer reglerna för
Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa reglerna för Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond.
______
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§ 238 Bildande av bolag för produktion av biogas
Dnr 2013-363-379
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har i sin avfallsplan beslutat att samla in matavfall för att
producera biogas för fordonsbränslen. Insamling och behandling av matavfall och
liknande organiska substrat är en viktig del i att bli en ledande ekokommun, liksom
även att vara en del i processen att producera alternativa fordonsbränslen som inte
orsakar en ökande växthuseffekt.
Sundsvall och Östersunds kommuner har utrett frågan om en gemensam
behandlingsanläggning då var och en av kommunerna är för små för att bygga en egen
anläggning med accepterbar ekonomi. 2010 beslutade Östersund och Sundsvall att
genomföra en gemensam förprojektering av en anläggning. Förprojekteringen pekar på
en anläggning med en investering på ca 255 miljoner kronor och att anläggningen
behöver ca 20 000 ton avfall årligen för att ge en accepterbar ekonomi. Anläggningen
behöver avfall från omkringliggande kommuner.
Östersund och Sundsvall har under 2013 bjudit in omkringliggande kommuner för
dialog och diskussion. Utkast till aktieägaravtal, bolagsordning och förslag på principer
för att ”få tillbaka” biogas till lokalt tankställe finns framtaget.
Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen ser positivt på detta upplägg som baseras på en
behandlingsavgift på ca 450 kr/ton och där transportkostnaderna fördelas solidariskt
mellan delägarna, d.v.s. Sundsvall har samma kostnad som Östersund och Hudiksvall
trots kortare transporter. Avfall Hälsinglands studier visar på behandlingskostnader på
ca 750 kr/ton för att få en ”hälsingeanläggning” att gå runt på egna meriter. Detta
bekräftar bilden av att fördelarna med storskalighet ger kostnadseffektivitet.
Söderhamn väljer att under hösten bygga en pilot- och referensanläggning för en
industrianpassad teknik som bygger på det konkursade bolaget Flinga Biogas AB:s
upplägg. Målet är att kunna försörja egna fordon och insamlingsfordon för avfall med
biogas, ingen extern försäljning. Man räknar med att kunna producera gas till årsskiftet.
Även Härnösand utreder en egen anläggning för att producera fordonsgas i liten skala.
Båda alternativen baseras på ny teknik = högre risker än beprövad.
Härnösandsalternativet är beroende av bidrag med ca 13 mkr av de ca 33 mkr som
anläggningen kostar för att visa en återbetalningstid motsvarande Sundsvallalternativet.
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Gemensamt för dessa två kommuner, relativt till oss lika i storlek, är att man väljer att
lägga verksamheten i det kommunala energibolaget. Det är naturlikt då dessa
organisationer driver liknande industriell verksamhet idag och har erfarenhet från stora
investeringsprojekt (100-300 mkr) i samband med verksamheten. Hudiksvall saknar
den möjligheten vilket ger ett högre beroende av konsulter och högre driftkostnader,
då det är svårt att hitta kombinationstjänster med rätt kompetens inom befintlig
verksamhet.
Sundsvallprojektet är ett väl genomarbetat alternativ med förutsättningarna klara i
form av tillstånd och detaljplaner och tekniska förvaltningen bedömer att projektet är
det bästa alternativet med tanke på miljö, ekonomi och risktagande. Även tidsmässigt
ger projektet fördelar och Hudiksvall bör komma med ett snabbt beslut för att om
möjligt ge andra kommuner bättre underlag för beslut.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta, att Hudiksvalls
kommun avser att ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag med syfte att bygga
och driva en anläggning i Sundsvall för att producera biogas, uppgraderad till
fordonsgas, baserat på matavfall eller annat lämpligt substrat som levereras av
delägarna,
att inriktningsbeslutet enligt första att-satsen, gäller under förutsättning av att ett
tillräckligt antal kommuner beslutar delta som ägare så att bolaget med säkerhet kan
disponera en substratvolym om lägst 20 000 ton per år redan från startåret, samt att då
framtagen ekonomisk kalkyl visar att det bildade bolaget kan fortleva utan ytterligare
tillskott från ägarna,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med de kommuner som
beslutar gå in som delägare och att återkomma till kommunfullmäktige för formellt
beslut om bildande av bolag d.v.s. förslag till aktieägaravtal och andra bolagsfrågor
inklusive finansiering,
att kommunstyrelsen medges, under förutsättning av att tredje att-satsen ovan uppfylls,
vidta de åtgärder som krävs för att förbereda att byggnation av anläggning kan
påbörjas så snart som möjligt efter formellt beslut om bildande av bolag,
att finansiering och ”ägandet” av bolaget sker inom avfallskollektivet, samt
att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och verka för att bygga en lokal
gasmarknad och tillsammans med näringslivet verka för att etablera en tankstation för
biogasfordon.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner bifall till tekniska nämndens
förslag samt föreslår att ge kommunledningsförvaltningen, i samråd med tekniska
förvaltningen, i uppdrag att belysa ett antal punkter enligt bilaga. Utredningen ska vara
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klar till dess att ärendet om Biogas Sundsvall återkommer till kommunfullmäktige för
slutgiltigt beslut.
Kent Sjöberg (KD), Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Kåge
Wallners förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen, i samråd med tekniska förvaltningen, i uppdrag
att belysa ett antal punkter enligt bilaga. Utredningen ska vara klar till dess att ärendet
om Biogas Sundsvall återkommer till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Bilaga § 238
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun avser att ingå som delägare vid bildande av ett aktiebolag med
syfte att bygga och driva en anläggning i Sundsvall för att producera biogas,
uppgraderad till fordonsgas, baserat på matavfall eller annat lämpligt substrat som
levereras av delägarna,
att inriktningsbeslutet enligt första att-satsen, gäller under förutsättning av att ett
tillräckligt antal kommuner beslutar delta som ägare så att bolaget med säkerhet kan
disponera en substratvolym om lägst 20 000 ton per år redan från startåret, samt att då
framtagen ekonomisk kalkyl visar att det bildade bolaget kan fortleva utan ytterligare
tillskott från ägarna,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att föra fortsatt dialog med de kommuner som
beslutar gå in som delägare och att återkomma till kommunfullmäktige för formellt
beslut om bildande av bolag d.v.s. förslag till aktieägaravtal och andra bolagsfrågor
inklusive finansiering,
att kommunstyrelsen medges, under förutsättning av att tredje att-satsen ovan uppfylls,
vidta de åtgärder som krävs för att förbereda att byggnation av anläggning kan
påbörjas så snart som möjligt efter formellt beslut om bildande av bolag,
att finansiering och ”ägandet” av bolaget sker inom avfallskollektivet, samt
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att tekniska nämnden får i uppdrag att utreda och verka för att bygga en lokal
gasmarknad och tillsammans med näringslivet verka för att etablera en tankstation för
biogasfordon.
______
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§ 239 Revidering av oljeskyddsplan
Dnr 2013-369-400
Ärendebeskrivning
Utsläpp av olja och liknande kemikalier orsakar allvarliga skador på miljön och kan
drabba flera kommuner och län samtidigt. Större utsläpp kan leda till allvarliga
konsekvenser i de drabbade områdena. Utsläpp kan vara resultat av olyckor som
grundstötning eller kollision, läckage eller överpumpning. För att kunna förebygga och
hantera utsläpp krävs ett brett arbete som bedrivs utifrån flera perspektiv och som
inbegriper ett stort antal aktörer i samhället. Aktörerna innefattar kommuner,
länsstyrelser och ett flertal centrala myndigheter.
Kustbevakningen fick 1971 uppdraget att svara för oljebekämpningen till sjöss i
svenska vatten. Därmed var grunden lagd för det moderna svenska marina
oljeskadeskyddet. Nuvarande strategi för oljeskadeskydd är den fjärde generationens
aktörgemensamma nationella strategidokument.
Utsläpp från fartygsolyckor når i allmänhet kusten inom loppet av timmar eller fåtal
dagar. Bekämpningsåtgärder inleds omedelbart till sjöss. Dock har det visat sig att det i
princip är omöjligt att i praktiken samla upp all olja till sjöss och man (HELCOM)
räknar idag med att i snitt hälften av den spillda oljan till slut hamnar på stränderna.
Kommunen är geografiskt områdesansvarig myndighet och skall verka för att olika
aktörer i kommunen samverkar och samordnar planerings- och förberedelsearbetet, att
krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas vid en händelse samt att
informationen till allmänheten samordnas.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall kommunerna svara för
räddningstjänsten inom sitt område. Olja som hotar att nå stränder betraktas normalt
som skäl för räddningstjänst. Om oljan redan nått stranden och skadan inte förvärras
är insatsen en fråga om sanering. Oljesanering av stränder är inte reglerad i någon
författning, men praxis är att kommunen ansvarar för saneringen inom sitt geografiska
område.
Hudiksvalls kommun antog en oljeskyddsplan i kommunfullmäktige, § 141/88, och
kommunstyrelsen godkände en revidering, § 35/94.
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En revidering av oljeskyddsplanen har gjorts och innehåller oljeskadestrategin med
förklaring till olika myndigheters ansvar, hjälp/hjälpmedel som kan begäras med nya
sökvägar via nätet samt ansvarsfördelning inom kommunen.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att kommunstyrelsen i
Hudiksvall fastställer den reviderade oljeskyddsplanen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa reviderad, Oljeskyddsplan, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner,
(2013 06-10).
______
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§ 240 Ägardirektiv för Hudiksvalls Näringsliv AB, Fastighets
AB Glysis och AB Hudiksvallsbostäder
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk arbetsgrupp fick i uppdrag av kommunstyrelsen, § 31/2012, att se
över hur ägarstyrningen i kommunens bolag ska gå till. Dessutom har ändringar i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling – Teckalundantagen - och ändringar i
kommunallagen (1991:900) skett. Bestämmelserna innebär bl.a. att det i
bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med företaget och att
kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt över företagen.
Dokument som berörs av ovanstående är:
• Kommunstyrelsens reglemente
• Företagspolicy
• Bolagsordningar
• Ägardirektiv
Kommunfullmäktige beslutade, § 118/2013, att anta företagspolicy för Hudiksvalls
kommun, samt att anta erforderliga ändringar i kommunstyrelsens reglemente
Förslag till revideringar av bolagsordningar beräknas vara färdigt för beslut under
vintern 2013/2014.
Ägardirektiv

Med företagspolicyn som utgångspunkt har förslag till individuella ägardirektiv
avkastningskrav m.m. formuleras för bolagen,
• Hudiksvalls Näringsliv AB
• Fastighets AB Glysis
• AB Hudiksvallsbostäder
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige antar föreslagna
ägardirektiv för bolagen, Hudiksvalls Näringsliv AB, Fastighets AB Glysis, och AB
Hudiksvallsbostäder, samt att ägardirektiven ska gälla från och med, 2014-01-01
Allmänna utskottet har föreslagit att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan
eget förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors, i
ärendet.
Sammanträdet ajourneras i tre minuter. Efter tre minuter återupptas förhandlingarna.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag, dock med
följande ändringar i texten för Fastighets AB Glysis, sista meningen i stycket,
Verksamhetens mål och strategiska inriktning, stryks.
För AB Hudiksvallsbostäder ändras ortsnamnen, Hög, Forsa och Norrbo till Edsta,
Sörforsa respektive Hålsjö, samt ta bort skrivningen, ”på aktiekapitalet” i näst sista
meningen under rubriken, Ekonomi- och avkastningskrav, soliditetsmål.
Daniel Pettersson (V), föreslår en ny formulering för AB Hudiksvallsbostäders
ägardirektiv, näst sista punkten under rubriken, sociala utgångspunkter. Ny lydelse är,
”Bolaget ska aktivt delta i bostadsförsörjningen för individer som har svårt att etablera sig på
boendemarknaden”.
Uno Jonsson (S), föreslår i första hand, gällande Hudiksvalls Näringslivs AB
ägardirektiv, att hela stycket, Verksamhetens mål och strategisk inriktning, stryks och
att den föreslagna skrivningen för ägaridé, ska gälla som ägardirektiv. I andra hand
föreslås att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag, gällande
Hudiksvalls Näringslivs AB
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Jonas Holms bifallsyrkande
eller till Uno Jonssons förslag gällande ägardirektiv för Hudiksvalls Näringslivs AB och
finner att kommunstyrelsen bifaller Jonas Holms förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Jonas Holms
förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Uno Jonssons förslag röstar NEJ. Vinner
Nej har kommunstyrelsen bifallit Uno Jonssons förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M)
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (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 Jonas Holms
förslag.
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Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Kent Sjöbergs förslag
gällande Fastighets AB Glysis och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Kent Sjöbergs förslag
gällande AB Hudiksvallsbostäder och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Daniel Petterssons
förslag gällande AB Hudiksvallsbostäder och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till ägardirektiv för bolagen, Fastighets AB Glysis, och AB
Hudiksvallsbostäder, kompletteras med ovan redovisade ändringar.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för bolagen, Hudiksvalls Näringsliv AB, Fastighets AB Glysis, och
AB Hudiksvallsbostäder, samt
att ägardirektiven ska gälla från och med, 2014-01-01
Emot beslutet och till förmån för Uno Jonssons förslag gällande Hudiksvalls
Näringslivs AB, reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström
(S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 241 Information och utbildning i hjärt- och lungräddning
Ärendebeskrivning
Tomas Persson, räddningstjänsten, informerade och höll utbildning.
Kommunstyrelsen fick möjlighet att praktiskt öva den nu gällande hjärt- och
lungräddningen, HLR.
Ordförande tackar för informationen och bra utbildning.
______
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§ 242 Uppföljning av intern kontrollplan 2013
Dnr 2013-429-100
Ärendebeskrivning
Totalt ska åtta rutiner kontrolleras för kommunstyrelsen. Sju rutiner har kontrollerats
enligt plan, tre av dem fungerar bra. Fyra behöver utvecklas och åtgärder har satts in.
Uppföljningen av en rutinkontroll är försenad.
Exempel på åtgärder är en tydligare funktion för inköpssamordning som etableras på
ekonomiavdelningen, ekonomerna fortsätter kartläggning av handkassor och försöker
styra upp hanteringen och redovisningen av kontanter ute i verksamheterna.
Ekonomiavdelningen påminner ännu oftare attestanterna om obetalda fakturor samt
fortsatt utbildning av attestanter.
Ett flertal av rutinerna kontrolleras även i höst och arbetet med åtgärderna fortsätter.
Justering av tidsplanen för samtliga nämnders uppföljningsrapporter behöver göras för
att uppnå kontroll av helår.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens internkontroll 2013, godkänns, samt att samtliga nämnder och
styrelses rapporter för intern kontroll 2013 behandlas i februari 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll 2013, samt
att samtliga nämnder och styrelses rapporter för intern kontroll 2013 behandlas i
februari 2014.
____
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§ 243 Yttrande i fråga om betänkandet Ersättning vid
rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)
Dnr 2013-376-429
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet – Ersättning
vid rådighetsinskränkning (SOU 2013:59). Svar ska lämnas senast 31 december 2013.
Betänkandet har tillsänts Miljö- och räddningsnämnden för yttrande. Norrhälsinge
miljökontor har gått igenom betänkandet och föreslår att kommunen inte har
anledning att yttra sig i frågan.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avstår från att yttra sig över betänkandet, Ersättning vid
rådighetsinskränkningar (SOU 2013:59)
______
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§ 244 Sammanträdesplan för 2014
Dnr 2013-466-006
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2014; 6 februari, 13
mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 28 augusti, 2 oktober, 6 november och 4 december.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2014; 24 februari,
24 mars, 28 april, 26 maj, 16 juni, 22 september, 20 oktober, 3 november
(konstituerande), 24 november och 15 december.
_____
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§ 245 Handelsstrategi 2013-2020
Dnr 2013-154-010
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunledningsförvaltningen att utarbeta ett
förslag till handelsstrategi för Hudiksvalls kommun. Förvaltningen redovisade sitt
förslag per augusti 2013, varefter det sändes på remiss till kommunala nämnder, bolag,
omkringliggande kommuner, myndigheter och föreningar på länsnivå samt
partiföreningar och andra berörda föreningar på lokal nivå. 21 av dessa har lämnat
yttrande.
Yttrandena redovisas i särskild remissammanställning. Med anledning av dessa föreslås
vissa förändringar av strategin. Dessa redovisas översiktligt nedan. En del av strategin
berör lägen för externhandel som i korthet innebär endera två eller tre
externhandelslägen vid Hudikvalls stad. Här har olika remissinstanser lämnat olika
förord och andra synpunkter. Kommunledningsförvaltningen avstår från att lämna
förslag i den delen, men ser samtidigt att kommunstyrelsen inför antagandet i
kommunfullmäktige behöver väga av och ta ställning till de två alternativen.
Förändringar med anledning av remissvaren
Kommunledningsförvaltningen föreslår efter bearbetning och analys av remissvaren
att förslaget till handelsstrategi förändras och/eller kompletteras enligt nedanstående
som mer översiktligt beskriver förändringarna. Förslagen redovisas mer i detalj under
varje avsnitt i remissammanställningen. De delar av förslaget till handelsstrategi som
inte berörs av nedanstående förändringar förslås gå vidare till fullmäktige i sin helhet.
I avsnitt 1, Syfte, föreslår kommunledningsförvaltningen att det görs tydligt att
kommunen, via HNA, tillsammans med berörda aktörer prövar förutsättningarna för
att ta fram en affärsplan eller motsvarande för handel.
I avsnitt 4, Stöd vid etablering och till företag som växer, görs ett tillägg i den
förklarande texten som hör till själva strategin med innebörden att den tillväxtpotential
som finns inom e-handeln tas tillvara.
Avsnitt 6, Nära centrumhandel med småskalighet och trivsel, får en ny lydelse där
hamnområdet och dess integrering med övriga staden betonas. Den förklarande
texten, fjärde stycket, som hör till själva strategin, föreslås också ändras med samma
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syfte, dvs. att lyfta fram hamnområdet som tillsammans med stadens nuvarande delar
bildar en attraktiv helhet.
Avsnitt 10, Landsbygdshandel, får en helt ny lydelse som betonar handelns betydelse
för service, tillväxt och mötesplats på landsbygden och i de mindre tätorterna. Lokalt
producerade varor och besöksnäring lyfts in i strategin. Förutom detta föreslås
kommunstyrelsen besluta att initiera ett arbete med att se över kommunens åldriga
varuförsörjningsplan.
Avsnitt 11, Samverkan, kompletteras på så sätt att det görs tydligt att kommunen har
en viktig roll att ta initiativ till och i övrigt blir en påskyndare av en fungerande
samverkan.
Beslutsunderlag
Handelsstrategin kommer i sin slutliga form att bestå av en strategi med förklarande
text där förändringar som föreslås ovan arbetats in. Till strategin finns en bilaga som
beskriver viktiga förutsättningar, nuläge m.m.
Beslutsunderlaget till fullmäktige består av
- Handelsstrategi 2013-2020, remissutgåva, augusti 2013
- Förutsättningar för handelsstrategi i Hudiksvalls kommun (Bilaga)
- Handelsstrategi 2013-2020, remissammanställning, oktober 2013
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen,
att med de ändringar som beskrivits ovan, överlämna förslaget till Handelsstrategi
2013-2020 till kommunfullmäktige för antagande,
att lämna förord för ett av de två redovisade förslagen till externhandelslägen, att till
HNA uttala att det är angeläget
att förutsättningarna för en affärsplan eller motsvarande för handel klarläggs, samt
att uppdra till Kommunledningsförvaltningen med landsbygdsstrategen som
sammankallande, att se över och lämna förslag på revidering av kommunens
varuförsörjningsplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef, Hans Gyllow, i
ärendet.
Kåge Wallner (MP) föreslår som tillägg till kommunledningsförvaltningens första attsats, en komplettering under avsnitt två i förslaget enligt följande,
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1. Hudiksvall vill uppfattas som en ledande ekokommun. Det innebär att planeringen ska
fokusera på att främja en hållbar utveckling, innefattande en ekologisk, social och
ekonomisk dimension.
2. Ett medvetet miljötänkande ska få genomslag inför varje politiskt beslut i kommunen.
3. Likaså ska ett jämlikhetsperspektiv läggas på handelns utveckling, såväl ur kundsynpunkt
som ur företagarsynpunkt.
4. Vid större handelsetableringar skall sysselsättningseffekter alltid beaktas, framför allt
nettobasis.
För andra att-satsen förordas alternativ B, två externhandelslägen, invid Hudiksvall.
För tredje och fjärde att-satserna yrkas bifall i sin helhet till kommunledningsförvaltningens förslag.
Daniel Pettersson (V), yrkar för kommunledningsförvaltningens andra att-sats,
alternativ A, tre externhandelslägen invid Hudiksvall, med tillägget att även
Kattvikskajens södra delar ska ingå. I andra hand yrkas bifall till Kåge Wallners förslag.
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna.
Stefan Bäckström (C), Mikael Löthstam (S), Jonas Holm (M), Gunnel Nordin (FP) och
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag.
Ordförande framställer proposition, för kommunledningsförvaltningens andra att-sats,
om bifall antingen till Kåge Wallners förslag, alternativ B eller till Daniel Petterssons
förslag, alternativ A med tillägg, och finner att kommunstyrelsen bifaller Daniel
Petterssons förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Daniel
Petterssons förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Kåge Wallners förslag röstar
NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Kåge Wallners förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M)
Stefan Segerbrand (M), Gunnel Nordin (FP), Kent Sjöberg (KD), Mikael Löthstam (S),
Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), och
Daniel Pettersson (V) röstar JA.
Kåge Wallner (MP), röstar NEJ.
Siw Karlsson (S), avstår.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (62)

Sammanträdesdatum

2013-11-07

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har således med 13 Ja-röster mot 1 Nej-röst bifallit Daniel
Petterssons förslag.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till kommunledningsförvaltningens första att-sats, att överlämna Handelsstrategi 2013-2020 till
kommunfullmäktige för antagande, med Kåge Wallners tilläggsförslag 1-4, och finner
att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsförvaltningens förslag med tillägg av
Kåge Wallners punkter 1-3, punkt 4 avslås.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till kommunledningsförvaltningens tredje att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till kommunledningsförvaltningens fjärde att-sats och finner att kommunstyrelsen bifaller densamma.
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till Handelsstrategi 2013-2020, kompletteras med ovan redovisade
ändringar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun samlar den externa och halvexterna handeln på fyra platser i
eller i närheten av kommunhuvudorten: Furulund, södra delen av Kattvikskajen,
Medskog och Sanna.
att anta förslaget till Handelsstrategi 2013-2020,
att till HNA uttala att det är angeläget att förutsättningarna för en affärsplan eller
motsvarande för handel klarläggs, samt
att uppdra till Kommunledningsförvaltningen med landsbygdsstrategen som
sammankallande, att se över och lämna förslag på revidering av kommunens
varuförsörjningsplan.
Emot beslutet för att-sats ett, och till förmån för eget förslag reserverar sig Kåge
Wallner (MP).
Emot beslutet för att-sats två, i del som gäller Kåge Wallners tredje tillägg, reserverar
sig Stefan Bäckström (C) och Håkan Rönström (M).
____
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§ 246 Yttrande över fördjupad översiktsplan, Ostkustbanan i
Söderhamns kommun
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Söderhamns kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för
dubbelspår på Ostkustbanan, och har i samrådsskedet gett Hudiksvalls kommun
möjlighet att yttra sig över planen.
Kommunledningsförvaltningen yttrande

Hudiksvalls kommun ingår tillsammans med Söderhamns kommun i samarbetet som
pågår i projekt Samordnad planering. Kommunen har genom arbetet fått
underhandsinformation över hur arbetet med planen fortlöper och, om det funnits
behov, redan i denna tidiga form av samråd kunnat avge synpunkter.
Sammantaget är därför det genomförda projektet ett gott exempel på en god
mellankommunal samverkan.
Norr om Ljusnan finns enbart en alternativ sträckning som sedan möter sträckningen i
Hudiksvalls kommun. Hudiksvalls kommun har i grunden inget att erinra mot det
valda alternativet. Däremot finns anledning att peka på att ombyggnaden till
dubbelspår i omedelbar närhet till befintlig sträckning – ett arbete som torde pågå
under lång tid – riskerar långtgående störningar och avbrott i nuvarande tågtrafik.
Detta är naturligtvis inget som Söderhamns kommun råder över men som ändå måste
vara viktigt att ha med i en samlad bedömning inför den fortsatta planeringen av
järnvägsutbyggnaden.
Söder om Ljusnan, mot gränsen till Gävle kommun, redovisas tre alternativ, varav två
avfärdas. Det förordade västliga förslaget synes ge minst påverkan på tågtrafiken vid
en ombyggnad samtidigt som det tycks ha rakast geometri och bedöms i övrigt ha flera
fördelar. Hudiksvalls kommun tillstyrker med den redovisningen valet av den västra
korridoren söder om Ljusnan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att yttrande avges i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
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§ 247 Fördjupad översiktsplan Västra hamnen –
projektorganisation och ekonomi
Dnr 2012-480-214
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens utvecklingsutskott – PLAN den 16 september 2013 fick
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att återkoppla med en redovisning av arbetet
med fördjupad översiktsplan för Västra hamnen (Kattvikskajen-Håstaholmsområdet).
Särskilt pekades på behovet av vissa förtydliganden och tolkningsanvisningar av kommunfullmäktiges beslut, § 79/2013 – Detaljplan för Kattvikskajen.
Kommunstyrelsen har efter detta, fattat ett beslut om inriktning för arbetet, § 219/2013,
Av beslutet, framgår att plan- och bygglovskontoret får i uppdrag att i
översiktsplanearbetet för Västra Hamnen, inkluderande Kattvikskajen, inarbeta
funktionerna handel, hotell, kontor, utvecklingscentrum, utomhusscen, bostäder,
promenadstråk, parkering, parker m.m.
Området som ska planläggas med en fördjupad översiktsplan är följande:
- Hamntorget, dvs öster om Ostkustbanan, invid Sigges restaurang - Kattvikskajen Håstaholmens område, inklusive själva Håstaholmen, ned till Reffelmansviken - Berörda
delar av omkringliggande hav - I delar av området utgör Ostkustbanan en naturlig
avgränsning i väster.
Området som omfattas av planarbetet benämns Västra hamnen.
Organisation
För arbetet med fördjupad översiktsplan skapas en projektorganisation där projektledare
hämtas från plan- och bygglovskontoret som har uppdraget att genomföra planarbetet.
Utvecklingsutskottet - PLAN utgör styrgrupp. Flera förvaltningar kommer sannolikt att
behöva knytas till arbetsgrupperna.
Större och principiellt viktiga frågor, t ex för kommunen tydligt kostnadsdrivande eller
som har stor påverkan på allmänheten, överlämnar styrgruppen till kommunstyrelsen för
avgörande.
Ekonomi
Kommunfullmäktige avsatte i sitt beslut, § 79/2013, medel för planprocessen. Här finns
visst behov av förtydliganden.
1. Ramen 10 Mkr har fördelats 9 Mkr till tekniska nämnden. I beredningsförslaget
som föregick fullmäktiges beslut hade 1 Mkr avsatts till byggnadsnämnden för
planarbetet. Då beslutssatsen om detaljplan utgick, där även medlen till
byggnadsnämnden rymdes, är det vår tolkning att detta är ett förbiseende. Vårt
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förslag från förvaltningen är att 1 Mkr kvarstår till byggnadsnämnden inom ramen
om 10 Mkr. Medlen åtgår till förstärkning av planarbetet med hela Västra hamnen.
2. I ramen (9 Mkr) till tekniska nämnden ingick medel för markköp, kvalitetssäkring
av tidigare kostnadskalkyler för kajförstärkningsarbete samt projekteringsarbete.
Tjänstemannagruppen bedömer att det i detta skede är angeläget att få en
kvalitetssäkrad bild över kostnader för kajförstärkning, samt möjligen alternativ till
kajförstärkning, för att få ett korrekt underlag för att bedöma ytan på den mark
som kan bli föremål för den fördjupade översiktsplanen. Det finns mot den
bakgrunden ett behov av att förtydliga att delar av de 9 Mkr som avsatts kan
användas till att säkerställa kunskapen om vilken mark som är föremål för
fördjupad översiktsplan. Därför kan det bli aktuellt att föra över medel för detta
ansvar från tekniska förvaltningen/nämnden till plan- och
bygglovskontoret/byggnadsnämnden, då det senare är närmast ansvarigt för
planprocessen.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att inrätta en
projektorganisation för arbetet med fördjupad översiktsplan för Västra hamnen där
utvecklingsutskottet - PLAN är styrgrupp, att principiellt viktiga frågor för projektet
beslutas av kommunstyrelsen, att av den ekonomiska ram om 10 Mkr som
kommunfullmäktige beslutat § 79/2013 fördela 1 Mkr till byggnadsnämnden för
planarbetet, samt att från den ekonomiska ram om 9 Mkr som kommunfullmäktige
beslutat § 79/2013 till tekniska nämnden överföra ansvaret, och därmed nödvändiga
ekonomiska medel för kvalitetssäkring m m av kalkyl för kajförstärkning, till
byggnadsnämnden.
Utvecklingsutskottet – plan har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en projektorganisation för arbetet med fördjupad översiktsplan för Västra
hamnen där utvecklingsutskottet PLAN är styrgrupp,
att principiellt viktiga frågor för projektet beslutas av kommunstyrelsen,
att av den ekonomiska ram om 10 Mkr som kommunfullmäktige beslutat § 79/2013
fördela 1 Mkr till byggnadsnämnden för planarbetet,
att från den ekonomiska ram om 9 Mkr som kommunfullmäktige beslutat § 79/2013 till
tekniska nämnden överföra ansvaret, och därmed nödvändiga ekonomiska medel för
kvalitetssäkring m m av kalkyl för kajförstärkning, till byggnadsnämnden.
____
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§ 248 Yttrande i fråga om AB Hudiksvallsbostäders
planerade försäljning av fastigheter i Enånger
Dnr 2010-058-253
Ärendebeskrivning
Styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder planerar en försäljning av bolagets hela fastighetsbestånd i Enånger. Eftersom det enligt ägardirektiven kan tolkas som en åtgärd av
principiell betydelse, har styrelsen berett kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig
innan ett definitivt beslut tas i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige har, 2010/§ 132, beslutat att återremittera yttrande över AB
Hudiksvallsbostäders planerade åtgärd att försälja fastighetsbeståndet i Enånger.
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen med uppdrag att se över konsekvenser av
ny lagstiftning.
Tekniska nämnden hade yttrat sig före beslutet i fullmäktige. Nämnden tillstyrkte en
försäljning av berörda fastigheter eftersom dessa inte behövs för kommunens
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen besvarar återremissen i skrivelse, 2012-05-14, och
bedömer sammantaget att varken lagstiftningen eller ägardirektiven till bolaget utgör
något hinder för AB Hudiksvallsbostäder att genomföra den tänkta åtgärden att
försälja fastighetsbeståndet i Enånger.
Allmänna utskottet beslutade, § 135/2012, att tillstyrka försäljning av fastigheterna i
Enånger.
Kommunstyrelsen beslutade, § 273/2012, att återremittera ärendet för att till nästa
kommunstyrelsesammanträde bjuda in ordförande och VD i AB Hudiksvallsbostäder
för information.
Allmänna utskottet mottog information, § 145/2013, från AB Hudiksvallsbostäders
VD.
Allmänna utskottet har föreslagit att försäljning av fastigheterna i Enånger avstyrkes,
eftersom det principiellt bör finnas bostadsalternativ från allmännyttan i alla tätorter i
kommunen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avstyrka försäljning av fastigheterna i Enånger eftersom det principiellt bör finnas
bostadsalternativ från allmännyttan i alla tätorter i kommunen.
______
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§ 249 Motion om att införa 10-10-10
Dnr 2012-518-008
Ärendebeskrivning
Elisabeth Swedman (V), har föreslagit att Hudiksvalls kommun inför systemet 10-1010. Det innebär att tio föreningsmedlemmar ställer upp som samtalspartners för SFIelever under tio lektionstimmar. Efter fullgjort uppdrag betalar kommunen ut 10 000
kronor till föreningen.
Lärande- och kulturförvaltningens yttrande

Förslaget som Elisabeth Swedman lämnar påminner om det arbete som bedrivs inom
omsorgsförvaltningens Volontärbyrå. De tar på sig uppdrag som samordnar och
förmedlar kontakt mellan människor för ömsesidig nytta och glädje. Skillnaden är att
volontärerna inte får någon ersättning. Till Volontärbyrån har drygt 150 personer
mellan 18 och 90 år anmält sig som frivillig för att hjälpa till med ledsagning,
högläsning, kunskapshjälp, arbeta vid Volontärbyrån med mera. De frivilliga insatserna
kan vara ett komplement till det stöd som kommunen ger men ska inte ersätta arbete
av utbildad och avlönad personal.
Volontärbyrån vill gärna ha fler uppdrag till sina volontärer och att vara
samtalspartners för SFI-elever skulle vara en uppgift helt i linje med Volontärbyråns
uppdrag.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen därmed är besvarad.
Social- och fritidsförvaltningens yttrande

Förslaget i motionen är bra och skulle säkert öka förutsättningarna till en bra
integration i det svenska samhället. Social- och Fritidsnämnden har inget ekonomiskt
utrymme inom flyktingenheten som kan omfördelas till föreningsbidrag.
Social- och fritidsförvaltningen har föreslagit att motionen om att införa 10-10-10 är
besvarad.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsen sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), bifall till motionen.
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Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
att motionen ska anses vara besvarad eller till Mikael Löthstams förslag om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla allmänna utskottets
förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstam förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M)
Stefan Segerbrand (M), Gunnel Nordin (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner
(MP) röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (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 allmänna
utskottets förslag.

Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag om bifall till motionen,
reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar
Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V)
______
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§ 250 Motion om införande av sommarskola på gymnasiet
Dnr 2013-192-008
Ärendebeskrivning
I en motion har Elisabeth Swedman (V), Arif Khalifa(M) och Bente Sandström (S)
föreslagit, att Hudiksvalls kommun inför sommarskola för elever vid gymnasiet
åtminstone i matematik och engelska.
Bakgrunden till motionen är bland annat att många elever som går på gymnasiet
ganska ofta misslyckas i högskolebehörighetsgivande kurser/ämnen som till exempel
matematik och engelska. Motionärerna anger att det finns resurstimmar under
terminerna, där eleverna kan få hjälp, men ofta ligger dessa pass där eleverna redan har
annat ämne på schemat. De anger vidare att gymnasiestudierna är krävande och att
eleverna saknar i många fall ork och därmed motivation för att gå på dessa
resurstimmar. Resultatet blir att många får icke godkända betyg i kurser/ämnen som
krävs för att komma in på utbildning efter gymnasiet. Sommarskola för gymnasieelever
skulle innebära minskad arbetslöshet och minskade kostnader för komvux samt att
visa att Hudiksvalls kommun är en föregångskommun, då det inte är vanligt med
sommarskola för gymnasieelever.
Lärande- och kulturförvaltningens yttrande

Exempel sommargymnasium
Sommargymnasium anordnas i ett fåtal kommuner i landet. Ett exempel är vid
Fyrisskolan i Uppsala. Där anordnas intensivkurser som syftar till att hjälpa eleverna
att uppnå godkänt betyg. Gruppstorleken är vanligtvis mindre än i den vanliga
gymnasieskolan och sommarkurserna pågår i fyra veckor. I Uppsala krävs närvaro
under alla fyra veckor för att få delta. Sommargymnasiet består av 20 lektioner à 80
minuter och bedrivs på förmiddagen. Fyrisskolan ger kurser i 13 ämnen.
Bromangymnasiets studieresultat
Under läsåret 2012-2013 var det drygt 100 elever som fick betyget F (icke godkänt) i de
grundläggande kurserna i matematik, svenska och engelska.
Dessutom fanns det elever som har streckbetyg eller elever som ej blivit betygsatta. De
flesta av dessa elever verkar dock vara elever som är inte klara med grundskolans kurs i
ämnet eller elever som inte fullföljt läsåret.
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Sommarskola vid Bromangymnasiet
Om sommarskola skulle startas skulle det innebära cirka 45 lektionstimmar fördelade
på tre veckor. Tre till fyra lärare kommer att behövas och eventuellt feriearbetare som
stöd. Kostnaden beräknas till cirka 200 000 kronor. Eftersom Bromangymnasiets ram
är begränsad finns ingen möjlighet att starta sommarskola. Insatser för att elevers mål
skall nås måste göras inom befintlig organisation och under ordinarie läsår.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen därmed är besvarad.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Siw Karlsson (S), bifall till motionen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
att motionen ska anses vara besvarad eller till Siw Karlssons förslag om bifall till
motionen och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla allmänna utskottets
förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Siw Karlssons förslag röstar NEJ.
Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Siw Karlssons förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M)
Stefan Segerbrand (M), Gunnel Nordin (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner
(MP) röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar Persson (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 allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag om bifall till motionen,
reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Ingvar
Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V)
____
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§ 251 Medborgarförslag om teknikpark på Kattvikskajen
Dnr 2013-047-035
Ärendebeskrivning
Olle Persson, Enånger, har, i ett medborgarförslag, föreslagit att området från
Kattvikskajen och söderut i Hudiksvalls hamnområde gradvis utvecklas till ett campus
med både utbildning, bostäder för studenter och kontor – en s.k. teknikpark med plats
för innovativa näringar och utbildning.
Förslaget har remitterats till byggnadsnämnden, tekniska nämnden och Hudiksvalls
Näringslivs AB, för yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har konstaterat att placeringen av en fysisk plats för
innovation, utbildning och utveckling kan vara intressant på Kattvikskajen och
söderut, inte minst med tanke på dess närhet till kommunikationer, centrum och andra
verksamheter. Samtidigt delar kommunledningsförvaltningen HNA,s bedömning att
det är för tidigt att avgöra om de områden som anges i förslaget vore den mest
optimala inriktningen för en teknikpark. En ev. förändring av gymnasieskolans
placering bör föregås av en tydlig analys från lärande- och kulturnämnden vilket kan
läsas i tekniska nämndens yttrande.
Kommunledningsförvaltningen har, i likhet med byggnadsnämnden och tekniska
nämnden, ansett att frågan kan prövas i det pågående arbetet med fördjupning av
översiktsplan för Västra hamnen och i kommande detaljplanearbetet.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att medborgarförslaget, mot den bakrunden,
anses vara besvarat.
Allmänna utskottet har förslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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§ 252 Medborgarförslag om informationsskylt efter E4,
”Hudik är porten mot fjällvärlden”
Dnr 2013-269-035
Ärendebeskrivning
Örjan Olsson, Hudiksvall, har lämnat ett medborgarförslag om att det ska sättas upp
en informationsskylt vid E4 som visar att Hudiksvall är porten till fjällvärlden. Skylten
ska illustreras med en informativ karta.
Kommunledningsförvaltningen har delat uppfattningen att Hudiksvall och riksväg 84
via Delsbo och Ljusdal har blivit ett kraftfullt alternativ när den norrgående trafiken
från särskilt Mälardalen styr mot Härjedalsfjällen. Detta framför allt sedan E4 söder
om Hudiksvalls byggdes ut till 2+2-väg med högre säkerhets- och hastighetsstandard.
Detta vägval torde spridas snabbt via GPS och direkt bland resenärerna. Även om vi
inte har tillgång till färska trafikmätningar är bilden att trafikmängden tydligt ökat på
sträckan, särskilt i tider då fjällturismen har högsäsong.
Hudiksvalls kommun har initierat ett arbete i Delsbo – Delsbo nästa – för att ge
trafikanterna en bättre service och få de att återvända till och besöka Dellenbygden
och Hudiksvalls kommun även vid andra tillfällen. I detta arbete ingår bland annat
bättre skyltning i och kring Delsbo. Detta är ett initiativ som kommunledningsförvaltningen har bedömt vara i den riktning som Örjan Olsson föreslår.
Det andra viktiga initiativet är att kommunen förbereder ett arbete med elektroniska
informationsskyltar vid E4 och eventuellt vid väg 84. Investeringsmedel är avsatta i
budgeten. Dessa skyltar kommer att kunna ge information om Hudiksvalls kommun
och viktiga händelser i vår närhet. Det kan mycket väl tänkas att skyltarna, när de är på
plats, också kan innehålla information som anknyter till bästa vägen till fjällen.
Kommunledningsförvaltningen har bedömt att dessa skyltar erbjuder en långt större
flexibilitet jämfört med om vi enbart skulle skylta om lämpliga vägar till fjällen.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 253 Medborgarförslag om järnvägsdragning
Dnr 2012-024-035
Ärendebeskrivning
Fredrik von Schlieben, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag med innebörden att
utredningen om framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall prövar att förlägga
godstrafik på ett nytt spår väster om staden och att persontrafiken kan fortsätta genom
Hudiksvalls stad.
Dubbelspår på Ostkustbanan är en mycket viktig utvecklingsfråga. Kort sammanfattat
kan ett dubbelspår avsevärt förkorta restiderna för persontrafiken, öka kapaciteten på
spåren och minska sårbarheten. Kommunen deltar därför i olika arbeten för att
påskynda beslut om och genomförande av dubbelspåret.
Trafikverket genomförde under 2010 en förstudie över dubbelspår på Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall. För dragningen vid Hudiksvall pekades på tre alternativ
•

all tågtrafik dras utanför Hudiksvall i ett västligt läge,

•

all tågtrafik dras genom Hudiksvall i tunnel, eller

•

ett kombinationsalternativ där gods dras utanför staden i ett nytt västligt
läge och persontrafiken bibehålls genom staden.

Den senare varianten, kombinationsalternativet, har kommunledningsförvaltningen
uppfattat vara den som Fredrik von Schlieben föreslår ska bli föremål för fortsatt
utredning.
Kommunen har under 2012-2013 påbörjat ett arbete med fördjupad översiktsplan för
dubbelspår på Ostkustbanan. Hudiksvalls kommun deltar tillsammans med övriga
kommuner längs sträckningen mellan Sundsvall och Gävle, Trafikverket och Region
Gävleborg i ett gemensamt planeringsprojekt där målet är att alla kommuner ska ha en
aktuell översiktsplan för dubbelspåret genom sitt territorium. I detta arbete har
ytterligare ett alternativ tagits fram, nämligen ett spårläge omedelbart väster om staden
nära Håstahöjden och Furulund.
För kommunens del finns alternativet att behålla persontrafiken genom staden kvar
som en av flera möjligheter i det fortsatta planeringsarbetet. Trafikverket har dock så
här långt gett tydliga signaler om att det trafikmässigt inte är en önskvärd lösning att ha
två separata spår för gods- och persontrafik på en sådan lång sträcka som skulle bli
aktuell vid Hudiksvall.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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För- och nackdelarna med de olika alternativa bansträckorna kommer att fortsatt vägas
av i planarbetet. Nu närmast väntar en utställning av den fördjupade översiktsplanen
för dubbelspår under senhösten/vintern 2013/2014. Kommunledningsförvaltningen
har bedömt att medborgarförslaget kommer att finnas med, möjligen i modifierad
form, i det fortsatta utställnings- och analysarbetet och kan mot den bakgrunden
bifallas. Det bör förtydligas att detta inte ska ses som ett ställningstagande för eller mot
något av förslagen som presenterades i förstudien. Detta ställningstagande från
kommunens sida kommer senare, nämligen vid antagandet av den fördjupade
översiktsplanen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige, att bifalla
medborgarförslaget på så sätt att det tas med i det fortsatta arbetet med planering av
dubbelspår på Ostkustbanan.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget på så sätt att det tas med i det fortsatta arbetet med
planering av dubbelspår på Ostkustbanan.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 254 Medborgarförslag om flytt av järnvägsstationen i
Iggesund
Dnr 2013-310-035
Ärendebeskrivning
Kalle Pihlström, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om att flytta
järnvägsstationen i Iggesund ca 100 m norrut. Detta för att öka resenärernas
bekvämlighet och stödja den som eventuellt övertar restaurang Fyrklövern.
Kommunledningsförvaltningen har delat uppfattningen att en god och nära service i
och kring stationslägena påverkar hela tåg- eller bussresan positivt. Nu är dock
avståndet till Fyrklövern inte större än att den service som fanns där var relativt
tillgänglig för tågresenärerna även med nuvarande placering av stationsläget.
Kommunen verkar för ett dubbelspår på Ostkustbanan. Enligt ett inriktningsbeslut i
kommunstyrelsen ska kommunen arbeta för ett fortsatt stationsläge för regionaltågen i
Iggesund. Om det i en framtid byggs dubbelspår genom Iggesund kan frågan om
stationslägets placering åter bli aktuell. Däremot har kommunledningsförvaltningen
inte sett att det med hänsyn till kostnader är aktuellt att i nuläget driva frågan om en
flytt av stationsläget i enlighet med förslaget.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 255 Val av ny ersättare i kommunstyrelsens
utvecklingsutskott efter Anna-Karin Keisu (S) som
entledigats som ledamot i kommunstyrelsen.
Dnr 2013-467-102
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 22 oktober 2012 att entlediga Anna-Karin Keisu (S)
från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har därför att utse
ny ersättare för henne kommunstyrelsens utvecklingsutskott.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsens utvecklingsutskott utse Siw Karlsson (S).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 256 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och Region Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar från senaste mötet med Hälsingerådet.
Aktuella frågor var bl a. Avfall Hälsingland, Hälsingland turism, Regionfullmäktige och
utbildningssamverkan.
Kommunalråd Jonas Holm (M), informerar från senaste mötet med Region
Gävleborg. Aktuella frågor var bl a. bildande av Regionförbundet, delårsbokslut,
landsbygdsriksdag i Sandviken och kompetenscentrum.
Inget finns att rapportera från Sundsvallsregionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 257 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar om Hexatronic AB, som övertagit
kabeltillverkningen efter Ericssons nedläggning, samt en kommande revidering av den
lokala ordningsstadgan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 258 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
1. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-09-19
2. Protokoll från Region Gävleborg 2013-09-20
3. Ovanåkers kommun tecknar kommunal Borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ek. för.
4. Beslut från Ovanåkers kommun om avveckling av samverkansorganet och
kommunalförbundet Regionförbundet Gävleborg
5. Protokoll från AB Hudiksvallsbostäders styrelse 2013-09-05
6. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall 2014
7. Beslut från Hofors kommun om Överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning
8. Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna – samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning
9. Fördjupad översiktsplan för resecentrum och järnvägen genom Sundsvall (laga
kraft)
10. Beslut från Söderhamns kommun om Borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ek förening
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum
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§ 259 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet,
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-09-17, 2013-10-22
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-09-17, 2013-10-22
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2013-09-16, 2013-10-24
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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