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§3

Redovisning av Hälsinglands museum

Ärendebeskrivning
Museichef Gunilla Stenberg informerar kommunstyrelsen om Stiftelsen Hälsinglands
Museums verksamhet avseende verksamhetsåret 2013, aktiviteter och utställningar,
samt redovisar aktiviteter som kommer att genomföras 2014.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§4

Ansökan från Hudiksvalls FF om medfinansiering av
Svenska Cupen i fotboll

Dnr 2014-002-820
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls förenade fotboll (HUFF) har ansökt om medfinansiering för det två
hemmamatcherna i tredje omgången av Svenska Cupen i fotboll för herrar.
I tredje omgången är det 32 lag i 8 olika gruppspel som avgör vilka som ska gå vidare
till kvartsfinaler, semifinaler och final. I den grupp som Hudiksvalls FF lottats i ingår:
IFK Göteborg
GIF Sundsvall
IFK Värnamo
Hudiksvalls FF
Som ett lag från lägre division har Hudiksvalls FF förmånen av två hemmamatcher.
Dessa blir den 1 mars mot GIF Sundsvall och den 8 mars mot IFK Göteborg.
Matchen mot IFK Värnamo är en bortamatch som spelas den 15 mars.
Hudiksvall FF har ansökt om ett bidrag på 150 000 kronor avseende de praktiska
arrangemangen kring de båda hemmamatcherna. Det handlar om
läktare/publikplatser, bra möjligheter för media och andra kringarrangemang.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet utan förslag till beslut.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan beviljas och att kostnaden täcks ut
kommunstyrelsens anslag för oförsedda behov.
Vid kommunstyrelsens sammanträde tillstyrker Mikael Löthstam (S), Kåge Wallner
(MP), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C) allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hudiksvall FF ansökan om bidrag på 150 000 kronor till Svenska cupen,
samt,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
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§5

Investeringsmedel för bokbuss

Dnr 2013-408-042
Ärendebeskrivning
De kommuninnevånare som inte bor i närheten av ett bibliotek kan låna böcker och
tidskrifter på bokbussen. Bokbussen har en läsfrämjande verksamhet och besöker flera
förskolor och skolor. Bokbussen besöker regelbundet 73 olika hållplatser runt om i
kommunen på 16 olika turer. Biblioteket äger och står för skötseln av bokbussen.
En ny bokbuss bör köpas in till biblioteksverksamheten i Hudiksvalls kommun. Den
bokbuss som finns idag är inköpt 1997. Den är omodern vilket hindrar utvecklingen
av verksamheten och den är inte tillgänglighetsanpassad. Det senaste året har dessutom verkstadskostnaderna blivit omfattande. Förvaltningen föreslår därför att en ny
bokbuss köps in. Inköpskostnaden beräknas till tre miljoner kronor.
Lärande- och kulturnämndens arbetsutskott har beslutat föreslå kommunstyrelsen, att
avsätta 3 miljoner kronor i investeringsmedel i 2015 års budget för inköp av en bokbuss.
Allmänna utskottet har föreslagit att ärendet hänskjuts till årets budgetprocess.
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta ärendet till årets budgetprocess.
______
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§6

Ansökan från Långvinds forskarcirkel om bidrag för
tryckning av bok

Dnr 2013-335-860
Ärendeberedning
Från Långvinds forskarcirkel, med förankring i Långvinds Bruksmiljöförening har
kommunen fått en ansökan om bidrag till tryckande av en bok. Allt material har
plockats fram via intervjuer med människor som har erfarenheter och berättelser om
brukets 1900-talshistoria.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Bidrag till motsvarande ändamål har tidigare inte beviljats. Det är inte heller någon bok
kopplat till ett större jubileum eller liknande, varför det inte heller finns särskilda skäl
för att pröva frågan.
Kommunen ser mycket positivt på människor som engagerar sig i sin hembygd,
dokumenterar den folkliga och nära historien och på andra sätt gör vår kommun
intressant. Men bedömningen är att denna ansökan faller vid sidan av kommunens
bidragsmöjligheter.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) att Långvinds forskarcirkel
beviljas bidrag med 20 000 kronor.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Ann Bergs förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om bidrag från Långvinds forskarcirkel.
______
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§7

Ansökan från Iggesunds Folkets Hus om bidrag för
installation av brandlarm

Dnr 2013-442-061
Ärendebeskrivning
Iggesunds Folkets Husförening har ansökt om stöd till installation av brandlarm.
Byggnaden är uppförd 1950/51 och har inte något brandlarm som motsvarar de myndighetskrav som finns.
Totalt beräknas kostnaden för installationen vara lite drygt 450 000 kronor. Den ansökan som inlämnats till kommunen avser 200 000 kronor som en del av detta. Övriga
medel har föreningen ambitionen att söka hos annan bidragsgivare samt via egna insatser.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Folkets Hus i Iggesund är den största och mest frekvent använda publika lokal som
finns i tillgänglig i Iggesund, vid sidan av Camp Igge som har en idrottslig profil och
bas för sin verksamhet. Via folketshusföreningen bedrivs många olika aktiviteter som
samlar många människor. Det är också en scen för teater och biofilm. Att lokalen
utrustas med ett adekvat och godkänt brandlarm är av högsta vikt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar Iggesunds
Folkets Husförening ett bidrag med 200 000 kronor till installation av brandlarm,
finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt att bidraget utbetalas
under förutsättning av att föreningen uppvisar att de har övrig finansiering ordnad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Jan-Erik Jonsson (C)
och Håkan Rönström (M) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Iggesunds Folkets Husförening ett bidrag med 200 000 kronor till installation av brandlarm, finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt
att bidraget utbetalas under förutsättning av att föreningen uppvisar att de har övrig
finansiering ordnad.
Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§8

Kommunstyrelsens budget 2014

Dnr 2013-552-042
Ärendebeskrivning
Ramreduceringar, riktade anslag, tillkommande kostnader som ska finansieras inom
ram, större externa anslagsposter och investeringar har presenterats.
Kommunstyrelsens nettobudget omfattar 95 miljoner kronor, fördelat på verksamhetsområdena:
Politisk verksamhet
18 183 tkr
Centrala stödfunktioner
50 543 tkr
Kultur och Fritid
8 873 tkr
Infrastruktur
16 166 tkr
Individ och familjeomsorg 1 235 tkr
Allmänna utskottet har tillstyrkt att budgetförslaget godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonom Bertil Westerberg i ärendet.
Håkan Rönström (M) föreslår att Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) budget ska utgå
ur kommunstyrelsens budget och istället redovisas på särskild rad.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till kommunstyrelsens budget 2014 med ändringen att
Hudiksvalls Näringslivs AB redovisas separat på särskild rad.
______
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§9

Ansökan från Bjuråkers Bygdegårdsförening om
bidrag för installation av värmepump

Dnr 2013-514-061
Ärendebeskrivning
Bjuråkers Bygdegårdsförening har ansökt om 196 875 kronor i bidrag för installation
av värmepump. Föreningen har för avsikt att byta uppvärmningspanna och bygga en
extern panncentral för biobränsle. Denna åtgärd kommer att säkerställa fortsatt
aktivitet i lokalen då värmekostnader kan minskas och driftssäkerheten höjas.
Den totala kostnaden beräknas till 656 250 kronor. Bjuråkers bygdegårdsförening ansöker om bidrag från Hudiksvalls kommun på 30 % av kostnaden, d vs. 196 875
kronor. Föreningen har också sökt bidrag från Boverket om 328 125 kronor (50 %).
Resterande, 131 250 kronor avser föreningen betala från eget kapital.
Allmänna utskottet har tillstyrkt att ansökan beviljas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet och föreslår att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2014 års budget.
Jan-Erik Jonsson (C), Kent Sjöberg (KD), Susanne Östh (S) och Håkan Rönström (M)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med ekonomichefens förslag till anslagstäckande.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Bjuråkers bygdegårdsförening ett bidrag om 196 875 kronor under förutsättning att Boverket och föreningen själv, bidrar med resterande belopp.
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget
______
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2014-02-06

Kommunstyrelsen

§ 10 Utvecklingscenter för innovationer
Dnr 2013-352-141
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 185/2013, att kommunen ska bidra med hyreskostnader och inventariemedel för den första fasen i att starta ett utvecklings-center
för innovationer i Hudiksvall.
Ett antal aktörer ska tillsammans öka innovationskraften genom att samverka för ett
unikt ”affärsskrädderi”. Utvecklingscentret ska fånga upp konkreta samhällsutmaningar och behov hos företag och offentlig sektor. Utmaningarna ska lösas genom
att samla aktörer som jobbar för näringslivsutveckling och är lojala mot den gemensamma uppgiften.
För att skapa en organisatorisk form för detta samarbete föreslås att en ekonomisk
förening bildas. Föreningen äger verksamheten och kan fungera som ägare av olika
innovationsprojekt. För att undvika att föreningen bygger upp en egen stor
administration är det lämpligast att föreningen köper projektförvaltningen av någon av
medlemmarna.
Genom en gemensam fysisk arena och ett systematiskt samarbete skapas vardagliga
relationer mellan aktörerna som ökar kunskapen om och tilliten till varandras kompetensområden och verktyg. Platsen ska underlätta relationsbyggen, samordna resurser
och möjliggöra snabbare innovationsprocesser. På grund av försenade beslut om den
offentliga medfinansieringen och Ericssons beslut om att inte ingå i den planerade
verksamheten i Fiberhuset, så har utvecklingscentret i en gemensam lokal inte kunnat
komma till stånd ännu. Några kostnader för detta har därför inte uppstått under 2013.
Ambitionen är dock att så snart som möjligt under 2014 få till stånd en gemensam
fysisk plats genom att hyra lokal. Beräknad kostnad för 2014 är ca 375 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunchefen ges i uppdrag att ta
initiativ till att bilda en ekonomisk förening för utveckling av innovationer, att
Hudiksvalls kommun ingår som medlem i den ekonomiska föreningen för
innovationer under förutsättning att fler relevanta aktörer önskar bli medlem, att
375 000 kronor avsätts till hyreskostnader för 2014 och därmed återtas det tidigare
beslutet på 960 000 kronor för hyreskostnad (Ks § 185/2013) att för åren 2015-2016
beakta i respektive årsbudgetarbete att avsätta 450 000 kr per år exklusive indexuppräkning för hyreskostnader, att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta en programplan för en ny byggnad för utvecklingscenter på strategisk plats i Hudiksvall, att ur
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kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter avsätta 300 000 kr för utformandet
av programplanen, samt att inkludera ett utvecklingscenter för innovationer i
kommunens planarbete för Västra hamnen.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget
att kommunchefen ges i uppdrag att se över alternativa lösningar för placering av ett
innovationscenter, kortsiktigt och långsiktigt
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar projektledare Moniqa Klefbom och
kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att ta initiativ till att bilda en ekonomisk förening för
utveckling av innovationer,
att Hudiksvalls kommun ingår som medlem i den ekonomiska föreningen för
innovationer under förutsättning att fler relevanta aktörer önskar bli medlem
att avsätta 375 000 kronor till hyreskostnader för 2014 och därmed återta det tidigare
beslutet på 960 000 kronor (Ks § 185/2013)
att för åren 2015-2016 beakta i respektive årsbudgetarbete att avsätta 450 000 kr per år
exklusive indexuppräkning för hyreskostnader.
att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta en programplan för en ny byggnad för
utvecklingscenter på strategisk plats i Hudiksvall
att ur kommunstyrelsen anslag för oförutsedda utgifter avsätta 300 000 kr för utformandet av programplanen
att inkludera ett utvecklingscenter för innovationer i kommunens planarbete för Västra
hamnen, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att se över alternativa lösningar för placering av ett
innovationscenter, kortsiktigt och långsiktigt.
______
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§ 11 Upphandling av turistbyrå och Fokus Glada Hudik
Dnr 2013-067-847
Ärendebeskrivning
Kommunens turistbyrå är mycket viktig för att marknadsföra och samordna arbetet
med att göra Glada Hudik till ett ännu attraktivare besöksmål än vad det redan är. En
del av turistbyråns verksamhet är också att initiera och samordna olika evenemang
vilket sker inom ramen för begreppet ”Fokus Glada Hudik”. För att stärka kraften i
detta arbete är det önskvärt att i större utsträckning än idag ta tillvara på den
kompetens som finns bland företagarna i branschen. Ett sätt att göra det skulle kunna
vara att kommunen köper tjänsten, att driva turistbyrån inklusive Fokus Glada Hudik.
Förslaget till innehållet och förutsättningar för ett sådant tjänsteköp framgår av framtaget upphandlingsunderlag.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att föreliggande förfrågnings- och anbudsunderlag godkänns, samt att upphandling av tjänsterna, drift av turistbyrå och
Fokus Glada Hudik, genomförs under våren 2014, med avtalsstart 2014-09-01.
Utvecklingsutskottet har godkänt föreliggande förfrågnings- och anbudsunderlag.
Utvecklingsutskottet har föreslagit kommunstyrelsen att en upphandling av tjänsterna,
drift av turistbyrå och Fokus Glada Hudik, genomförs under våren 2014, med avtalsstart 2014-09-01.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD), Jan-Erik Jonsson (C), Kåge Wallner (MP) och Mikael Löthstam
(S) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphandling av tjänsterna, drift av turistbyrå och Fokus Glada Hudik, genomförs
under våren 2014, med avtalsstart 2014-09-01.
______
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§ 12 Yttrande över revisionsrapport – Omvärldsbevakning
och omvärldsanalys
Dnr 2013-143-007
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har låtit granska om Hudiksvalls kommuns styrelser, nämnder
och bolag bedriver en ändamålsenlig omvärldsbevakning och -analys. Revisionens
samlade bedömning är att nivån på kommunens omvärldsbevakning i huvudsak är
ändamålsenlig, samtidigt som några områden behöver utvecklas.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande som fokuserar på
de områden, revisionen anser bör utvecklas.
Beslutsunderlag

-

Revisionsrapport Omvärldsbevakning och omvärldsanalys, PWC januari 2013.

-

Kommunstyrelsens kommentarer, daterade den 18 november 2013.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta, att till
kommunrevisionen avge kommentarer på revisionsrapport i enlighet med upprättat
förslag per den 18 november 2013, samt att överlämna kommentarerna på revisionsrapporten till den parlamentariska kommitté som ser över den politiska organisationen
inför nästa mandatperiod för åtgärd i den del som avser utvecklingsutskottets roll samt
behov av tydlighet i reglemente.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommunrevisionen avge kommentarer på revisionsrapport i enlighet med upprättat förslag per den 18 november 2013, samt
att överlämna kommentarerna på revisionsrapporten till den parlamentariska kommitté
som ser över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod för åtgärd i den
del som avser utvecklingsutskottets roll samt behov av tydlighet i reglemente.
______
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§ 13 Antagande av stadgar för föreningen, Styrelsen för
Iggesundshallen
Dnr 2013-455-003
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen tog vid avvecklingen av kommundelarna 2006/2007 över
Movallens idrottsanläggning samt rollen som kommunens representant i styrelsen för
Iggesunds motionshall.
Motionshallen med därtill anslutna utrymmen ägs i dag av styrelsen som består av fem
ledamöter, fördelade på två ledamöter från kommunen, en ledamot från Iggesunds
bruks korpklubb, en ledamot från Enångers BK samt en ledamot från Iggesunds IK.
Styrelsen har arbetat för att styrelsens stadgar ska ändras så att kommunen och
Iggesunds bruk inte längre har kvar något styrelseåtagande. Ny styrelse kommer att
bestå av ledamöter från Enångers BK och Iggesunds IK.
I gällande stadgar från 1992 står det att kommunfullmäktige och Iggesunds bruks
sociala fond ska godkänna ändringar i stadgarna för att de ska bli giltiga.
Tekniska förvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner de nya
stadgarna för Styrelsen för Iggesundshallen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutade, § 271/2013, att återremittera ärendet för att ta reda på
status på idrottshallen med tanke på att kommunen sitter i styrelsen.
Tekniska förvaltningen har besiktat byggnaden och gjort en statusbedömning. Totala
kostnaden för åtgärder är 1 551 000 kronor och återfinns i områdena, ”invändigt- och
utvändigt bygg”. De största posterna är utvändig fasad, 960 000 kronor och golv
430 000 kronor. Inga noteringar gällande vvs, el-tele, transport, styr- och reglersystem
och utrustning.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) och Håkan Rönström
(M) att stadgarna godkänns.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna stadgarna för styrelsen för Iggesundshallen.
______
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§ 14 Revidering av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-445-607
Ärendebeskrivning
Åklagarämbetet har påtalat att Hudiksvalls kommuns lokala ordningsföreskrifter bör
ändras med avseende på reglerna för alkoholförtäring. Nuvarande regel är för allmän
och skall preciseras geografiskt för att inte stå i strid med Ordningslagen 3 kap 12 §.
Områden där förtäring föreslås vara förbjuden är centrala Hudiksvall, Iggesund och
Delsbo samt Malnbaden. Områdena är framtagna i samråd med polisen och socialoch fritidsförvaltningen.
Med anledning av att polisen anser ärendet brådskande föreslår tekniska förvaltningen,
parallellt till kommunstyrelsen och tekniska nämnden, att ändra §§ 3 och 12 enligt
framarbetat förslag till nya ordningsföreskrifter.
Tekniska nämnden har 2014-01-27tillstyrkt förslaget.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde tillstyrker Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg
(KD), Uno Jonsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera § 3 och § 12 i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt tekniska
nämndens förslag.
______
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§ 15 Svågadalsnämndens valdag
Dnr 2013-522-110
Ärendebeskrivning
Svågadalsnämnden har föreslagit att valet till nämnden görs samtidigt som till
kommun, landsting och riksdag, dvs. den 14 september 2014. Samtliga tidigare val till
nämnden har skett under november månad valåret.
Nämndens argument för att ändra valdagsprincip är:
•

Miljö (minskat resande i samband med valet)

•

Ekonomi (minskade kostnader för kommunen)

•

Väljarnas intresse för nämnden mäts vid nomineringen av kandidater till
nämnden och inte genom valdeltagande.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att valet till Svågadalsnämnden inte görs
samtidigt med de allmänna valen i september utan söndagen den 16 november 2014.
Förslaget hänvisar till argumentationen runt huvudskälen,
•

att Svågadalsnämnden är ett nomineringsval och nominering bör inte påbörjas
förrän kommunfullmäktiges nya valberedning tagit ställning till att valet ska
hållas

•

möjligheten att följa Svågadalsnämndens direktval på ett neutralt sätt. Utvecklingen följs bl a. inom forskarvärlden. Om valdag ändras och valdeltagandet stiger kan men inte svara på om detta beror på ändrad valdag eller
ökat intresse för nämnden.

Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) bifall till
Svågadalsnämndens förslag.
Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Mikael Löthstam (S)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Kåge Wallners förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att valet till Svågadalsnämnden inte görs samtidigt med de allmänna valen i september,
utan vid söndagen den 16 november 2014.
Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Kåge Wallner (MP).
______
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§ 16 Medborgarförslag om att rädda Lillfjärden
Dnr 2008-417-035
Ärendebeskrivning
Lennart Ersson, Hudiksvall, har lämnat ett medborgarförslag om att bilda en stiftelse
för Lillfjärden med målsättning att få ett ordentligt djup i sjön och få bort slam och
föroreningar som finns på botten. Förslagsställaren har sett framför sig att Lillfjärden
kan bli en bad- och fiskesjö för Hudiksvallsborna.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen delar synen att Lillfjärden fyller en viktig funktion i
staden. Genom sin centrala placering utgör vattenområdet med omkringliggande
vägar, grönområden och fågelliv en oas i stadsrummet. Lillfjärden har också stor
betydelse för dagvattensystemet i staden. Kommunledningsförvaltningen bedömer att
det finns ett betydande utrymme att utveckla Lillfjärden både ur naturvårds- och friluftslivssynpunkt. Ytterst är dock detta en resursfråga för kommunen där satsningar på
Lillfjärden måste vägas av mot andra angelägna investeringar i staden eller i andra delar
av kommunterritoriet.
Kommunledningsförvaltningen vill uppriktigt beklaga att medborgarförslaget inte behandlats tidigare. Den långa handläggningstiden har fått till följd att en del av de
problem som förslagsställaren pekat på, t.ex. stensättningen vid Åhléns, enligt uppgift
har åtgärdats.
Ärendet har beretts av miljökontoret som även redovisat en miljöhistorik över
Lillfjärden. Miljökontoret har framför allt pekat på tre problem-/utvecklingsområden
för sjön i nuläget:
•

Den pågående omvandlingen från havsvik till sötvattensjö ökar
sedimentationen – Lillfjärden blir grundare.

•

Dagvattenhanteringen måste förbättras, dvs. dagvatten leds i dagsläget orenat
ned i Lillfjärden från stora områden i den omkringliggande staden.

•

Aktiviteterna i och kring Lillfjärden måste fortsatt utvecklas för att behålla och
stärka attraktionskraften.

Miljökontoret har närmast uteslutit möjligheterna att omvandla Lillfjärden till en
badsjö. Detta skulle kräva, förutom rening av stadens dagvatten, åtgärder längs
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Hornåns hela avrinningsområde. Det kan handla om återskapande av våtmarksytor,
sedimenteringsdammar, omläggning av åsträckor, diken och dräneringssystem m.m.
Till detta kan läggas att kombinationen av fågelsjö och badplats är tveksam mot bakgrund av Lillfjärdens begränsade yta. Fågeltätheten, påpekar miljökontoret, innebär
även en hygienisk belastning på sjön och dess omgivningar.
I den del av medborgarförslaget som handlar om att bilda en stiftelse har
kommunledningsförvaltningen velat anföra följande: Sjön, drygt 25 hektar, utgörs av
två fastigheter som bägge ägs av Hudiksvalls kommun. En fördel med att skänka
området till en stiftelse skulle kunna vara att stiftelseformen kan sprida engagemang
och möjligen också kan bli föremål för annan finansiering vid sidan av den som
kommunen kan bidra med.
Det finns också betydande nackdelar med en sådan lösning. Den främsta är att
kommunen skulle förlora den omedelbara rådigheten över denna strategiska del av
staden. Under alla omständigheter skulle lösningen vidare kräva en kommunal medfinansiering. Intresset för att utveckla Lillfjärden bör finnas och kunna tas tillvara även
om kommunen väljer att fortsatt äga fastigheterna. De utvecklingsbehov som finns för
Lillfjärden bör kommunen regelmässigt pröva i investerings- och annat budgetarbete.
Sammantaget har kommunledningsförvaltningen avstyrkt att kommunen skänker bort
eller på annat sätt överlåter Lillfjärden till en stiftelse.
Kommunförvaltningen har med hänvisning till utredningen i ärendet, föreslagit att
medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______
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§ 17 Medborgarförslag om en utställning i hamnen
Dnr 2013-324-035
Ärendebeskrivning
Kerstin Ersson, Hudiksvall har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår
att en utställning sätts upp i hamnen som visar på sjöfartens betydelse för Hudiksvall.
Från de grå sjöbodarna till Kattvikskajen, sätts information upp i form av foton och
text. Hudiksvall har en betydande historia att visa upp både för turister och bofasta.
Utställningen skulle göra hamnen attraktivare för besökare.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Förslaget är bra men det ryms inte inom lärande- och kulturnämndens verksamhet. En
utställning kanske kan passa inom Stiftelsen Hälsinglands museums verksamhet tillsammans med det planerade sjöfarts- och fiskemuséet i cementmagasinet.
Turistbyråns yttrande

Förslaget är intressant och skulle höja värdet av ett besök i Hudiksvalls hamn för besökare och bofasta. För att kunna genomföra arbetet krävs både projektägare och
finansiering.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget med hänvisning till
ovanstående, ska anses vara besvarat.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (48)

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

§ 18 Uppföljning av kommunstyrelsens interkontrollplan för
år 2013
Dnr 2013-429-100
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska samtliga nämnder årligen anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. I december varje år ska nämnderna rapportera resultatet från årets
uppföljning till kommunstyrelsen.
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda.
Intern kontroll är ett verktyg för såväl den politiska ledningen som den professionella
och intern kontrollen omfattar alla system och rutiner/processer som syftar till att
styra verksamheten och ekonomin. Grundläggande för intern kontroll är att ha en god
kontrollmiljö i organisationen. Med det menas en kultur där politiker och anställda är
väl förtrogna med de attityder och värderingar som gäller, det vill säga organisationens
etik och moral.
Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan för 2013 genomförs av
kommunledningsförvaltningen och rapporteras till styrelsen.
Allmänna utskottet har föreslagit att uppföljningen av den interna kontrollen för
kommunstyrelsen 2013 godkänns, att förvaltningen får i uppdrag att vidta de åtgärder
som föreslås i rapporten samt, samt att återrapport görs till allmänna utskottet i samband med delårsbokslut 2014.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors, i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2013
att uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten samt,
att återrapport görs till allmänna utskottet i samband med delårsbokslut 2014.
______
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§ 19 Uppföljning av 2013 års internkontroll – övriga
nämnder
Dnr 2013-429-100
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska samtliga nämnder årligen anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. I december varje år ska nämnderna rapportera resultatet från årets
uppföljning till kommunstyrelsen.
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda. Intern kontroll är ett verktyg för såväl
den politiska ledningen som den professionella och intern kontrollen omfattar alla
system och rutiner/processer som syftar till att styra verksamheten och ekonomin.
Grundläggande för intern kontroll är att ha en god kontrollmiljö i organisationen. Med
det menas en kultur där politiker och anställda är väl förtrogna med de attityder och
värderingar som gäller, det vill säga organisationens etik och moral.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas uppföljningsrapporter
till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt att tekniska nämndens, lärande- och kulturnämndens,
Svågadalsnämndens samt miljö- och räddningsnämndens uppföljningsrapporter godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde kompletteras medföljande handlingar med byggnadsnämndens beslut.
Beslut saknas då från omsorgsnämnden och social- och fritidsnämnden
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors, i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna tekniska nämndens, lärande- och kulturnämndens, Svågadalsnämndens,
miljö- och räddningsnämndens samt byggnadsnämndens uppföljningsrapporter.
______
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§ 20 Bolagsordning för Hudiksvalls Näringslivs AB, Fastighets AB Glysis och AB Hudiksvallsbostäder
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk arbetsgrupp (ägarstyrningsgruppen) 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. Den nya lagstiftningen trädde i kraft den 1 januari 2013. Bestämmelserna innebär bl.a. att det i
bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med företaget och att kommunstyrelse 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.
Kommunfullmäktige beslutade § 162/2013 att anta ägardirektiv för Fastighets AB
Glysis och AB Hudiksvallsbostäder. Ägardirektiv för Hudiksvalls Näringslivsbolag AB
återremitterades till kommunstyrelsen.
Bolagsordning

Med tidigare bolagsordningar som utgångspunkt och med hänsyn till den nya lagstiftningen har förslag till bolagsordningar formulerats för bolagen; Hudiksvalls
Näringslivs AB, Fastighets AB Glysis och AB Hudiksvallsbostäder.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att anta föreslagna
bolagsordningar för Hudiksvalls Näringslivs AB, Fastighets AB Glysis och AB
Hudiksvallsbostäder.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors, i
ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar
att följande lydelse ska gälla i § 5 i de tre bolagens bolagsordningar:
”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
fattas.” samt
att i Hudiksvalls Näringslivs AB:s bolagsordning § 8 ändra så att styrelsen ska bestå av
lägst 5 ledamöter och högst 7, med lika många personliga ersättare.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms ändringsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att i förslaget till bolagsordning för Hudiksvalls Näringslivs AB, Fastighets AB Glysis
samt AB Hudiksvallsbostäder ändra § 5 till:
”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
fattas.” , samt
att i förslaget till bolagsordning för Hudiksvalls Näringslivs AB § 8 ändra så att
styrelsen ska bestå av lägst 5 ledamöter och högst 7, med lika många personliga ersättare.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen bolagsordning för bolaget Hudiksvalls Näringslivs AB,
att anta föreslagen bolagsordning för bolaget Fastighets AB Glysis, samt
att anta föreslagen bolagsordning för bolaget AB Hudiksvallsbostäder
______
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§ 21 Bolagisering av IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering
Dnr 2011-229-633
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 34/2012, att uttrycka en viljeinriktning om att en
bolagisering av IFTAC ska ske samt gav kommunchefen i uppdrag att förbereda en
bolagisering av IFTAC genom framtagande av nödvändiga dokument som bolagsordning och ägardirektiv.
IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering

IFTAC, driver idag två huvudverksamheter. Yrkeshögskola med specialisering mot IToch telekom med cirka 120 studerande från hela landet och uppdragsverksamhet.
IFTAC är ledande utbildare i Sverige inom bredbandsteknik. Det av IFTAC utvecklade kvalitetsprogrammet/certifieringen ”Certifierad fibertekniker” har under
2010-2011 fått fullt genomslag på den svenska marknaden. Perioden 2004-2011 utbildades personal från 300 företag representerar cirka 50 länder
2012-2013 har Yrkeshögskoledelen växt till cirka 170 studerande. Tillkommit, en utbildningslokal i Västerås, ett fiberlaboratorium på Malta och utbildning på uppdrag av
arbetsförmedlingen lokaliserad till Västervik. Lokalerna hyrs. Verksamheten är spridd
med lokaler på Sanna, Bromangymnasiet och Cul.
Antal anställda är åtta, varav fyra administratörer och fyra utbildare.
Skäl för bolagisering
• att verksamheten har utvecklats via egenfinansiering och drivs sedan ett antal

år tillbaka med motsvarande krav och förutsättningar
•

att Iftac`s verksamhetsgrenar är kommunicerande kärl, grenarna använder
gemensamma resurser vilket skapar förutsättningar för ändamålsenlig och
kostnadseffektiv drift varför hela verksamheten bör bolagiseras

•

en sammanhållen verksamhet med allt fokus på kärnuppgiften, yrkeshögskola
och uppdragsverksamhet

•

att ett aktiebolag möjliggör en effektivare hantering av beslutsfattande
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•

ökade möjligheter vid tillsättning av styrelse

•

att det möjliggör delägarskap och samverkan med andra kommuner eller
näringslivet

•

långsiktig planering

Bilagt till ärendet är förslag till bolagsordning, ägardirektiv och ekonomisk prognos
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att uppdrag ges till kommunchefen att
anskaffa ett aktiebolag i syfte att bolagisera den kommunala verksamheten IFTAC,
Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering, att IFTAC ABs aktiekapital skapas
genom att kommunen i sin balansräkning överför medel från omsättnings-tillgångar till
anläggningstillgångar, att överföra nuvarande IFACs verksamhet exklusive inventarier
till aktiebolaget IFTAC AB, att de arbetsrättsliga principerna för verksamhetsövergång
tillämpas för den personal som är tillsvidareanställd i IFTAC, att anta föreslagen
bolagsordning för IFTAC AB, (Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering),
att anta föreslaget ägardirektiv för IFTAC AB, (Institutet för fiberoptisk utbildning
och certifiering), att utse styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande
för IFTAC AB samt, att uppdra till kommunens ägarrepresentant i IFTAC AB att vid
en extra bolagsstämma ta upp bolagsordning, ägardirektiv, företaspolicy och
kommunens fastlagda policys, förutom lönepolicyn, pensionspolicy och finanseringspolicy.
Allmänna utskottet har tillstyrkt allmänna utskottets förslag med ändringen att uppdraget att anskaffa ett aktiebolag ges till kommunstyrelsen (ej kommunchefen).
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att följande lydelse
ska gälla i § 5 i bolagets bolagsordning:
”Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta
ställning innan sådana beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt,
fattas.”
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms ändringsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att i förslaget till bolagsordning för IFTAC ändra § 5 till: ”Bolaget ska bereda
kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut, som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, fattas.”
Justerandes
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att anskaffa ett aktiebolag i syfte att bolagisera den
kommunala verksamheten IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering
att IFTAC ABs aktiekapital skapas genom att kommunen i sin balansräkning överför
medel från omsättningstillgångar till anläggningstillgångar.
att överföra nuvarande IFTACs verksamhet exklusive inventarier till aktiebolaget
IFTAC AB.
att de arbetsrättsliga principerna för verksamhetsövergång tillämpas för den personal
som är tillsvidareanställd i IFTAC.
att anta föreslagen bolagsordning för IFTAC AB, (Institutet för fiberoptisk utbildning
och certifiering)
att anta föreslaget ägardirektiv för IFTAC AB, (Institutet för fiberoptisk utbildning
och certifiering)
att utse styrelseledamöter inklusive ordförande och vice ordförande för IFTAC AB
att uppdra till kommunens ägarrepresentant i IFTAC AB att vid en extra bolagsstämma ta upp bolagsordning, ägardirektiv, företaspolicy och kommunens fastlagda
policys, förutom lönepolicyn, pensionspolicy och finanseringspolicy.
______
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§ 22 Deltagande i Landsbygdsriksdag 2014
Dnr 2014-013-017
Ärendebeskrivning
Riksorganisationen, Hela Sverige ska leva, arrangerar i samarbete med länsbygderådet
X-ing, den trettonde landsbygdsriksdagen 16-18 maj 2014 i Göransson Arena,
Sandviken. Landsbygdsriksdagen arrangeras vartannat år. Fler än 1 100 svenska och ett
par hundra internationella delegater väntas delta. Bland besökarna kommer det även
finnas lokala, regionala och nationella beslutsfattare från både privat och offentlig
sektor. Samtliga partiledare är inbjudna.
Den förberedande arbetsgrupp som finns i Hudiksvalls kommun, har ansökt hos
kommunstyrelsen om kommunens aktiva deltagande. Länsbygderådet X-ing
Gävleborg firar 15 årsjubileum 2014. Därför är värdskapet för den trettonde Landsbygdsriksdagen extra speciellt.
Syftet är att vara en mötesplats för byarörelsen där inspiration, seminarier, utställningar
blandas med dialog och glädje och att stärka byarörelsen och påverka politiken inför
de olika valen 2014 och framåt.
Målet är att ta fram ett landsbygdspolitiskt program för Sveriges Regering och Riksdag.
Aktiviteter består av utställningar, miniseminarier och dialogforum. Programmet är
under framtagning. Det kommer att bli mycket kultur från Gävleborg, föreläsningar
och presentationer.
Förarbete i Hudiksvall

Länsbygderådet X-ing Gävleborg har haft två träffar med det offentliga partnerskapet
där bl.a. representanter för kommunerna, länsstyrelsen, Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg samt Coompanion, har deltagit.
Ett stort antal arbetsgrupper är i arbete, bl.a. två kommunambassadörer i varje
kommun som kontaktar lokala utvecklingskrupper för att vaska fram bra exempel att
presentera.
I Hudiksvall har ambassadörerna Lena Husén och Jenny Strandberg under 2013 bland
annat, genomfört mobiliseringsträffar i Bobygden, Rogsta, Enånger, Hög och
Svågadalen. Kommunens landsbygdstrateg Olle Persson har medverkat.
Justerandes
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Arbetet i Hudiksvalls kommun har lett fram till förslag på grupper som bör beredas
plats på Landsbygdsriksdagen. Dessa är indelade i följande teman; entreprenörskap,
samverkan, lokalt ansvar, samhällsdebatt och integration.
Kostnad för deltagande

1. Utvecklingsgrupper
Ambitionen från X-ing är att utvalda utvecklingsgrupper kan delta utan kostnad.
Kommunerna uppmanas därför att täcka de kostnader utvecklingsgrupperna har och
som inte täcks av X-ing. Noteras bör att utvecklingsgrupperna är normalt inte
momspliktiga varför moms blir en kostnad för föreningen.
Utvecklingsgrupper – preliminär kostnadsbudget:
Hyra av monterinredning, 5 st á ca 10 000 kr
Info- och presentationsmaterial, 5 st á ca 5 000 kr
Miniseminarium infomaterial, 4 st á ca 3 000 kr
Transport och resor
Oförutsett
Summa exkl. moms

50 000 kr
25 000 kr
12 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
97 000 kr

2. Kommunal närvaro
X-ing uppmanar även kommunerna att själva vara aktiva på Landsbygdsriksdagen
genom att hyra, utrusta och bemanna en egen kommunmonter. Dessutom uppmanas
kommunerna att ta chansen att närvara med både tjänstemän och politiker för att påverka i diskussioner och dialogforumet lika väl som att ta del av andra delegaters erfarenheter.
Kommunmonter – preliminär kostnadsbudget:
Utställningsyta, t.ex. 10 m2 á 1500 kr/m2
Utställningsmaterial, hyra
Info- och presentationsmaterial
Transport och resor
Oförutsett
Summa exkl. moms

15 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
ca: 80 000 kr

3. Välkommen till oss - check
Förslag har framkommit att dra nytta av att det under dessa dagar är många människor
från Sverige och Europa som inte ges tillfälle att se hela vårt län. Tanken är att erbjuda
en ”Välkommen till oss – check” som kan inlösas vid ett kommande besök hos någon
aktör i länet. För att hitta rätt form för en sådan check krävs nära samarbete med
respektive kommuns turistbyrå, dess destinationsarbete och bokningsplattformen
Justerandes
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Hälsingland Turism. Mottagande besöksmål står för eventuell kostnad för rabatt och
liknande men framtagningen av checken kräver en kommunal medverkan.
Välkommen till oss - check – preliminär kostnadsbudget:
Framtagningskostnad och information
Oförutsett
Summa exkl. moms

15 000 kr
5 000 kr
20 000 kr

----------------Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om
kommunens medverkan enligt nedan.
1. Utvalda utvecklingsgrupper på Landsbygdsriksdagen 2014
a. Beslut om att stödja de grupper som representerar Hudiksvall.
b. Beslut om stödjande bidrag till deltagande utvecklingsgrupper att fördelas mellan grupperna efter behov mot uppvisande av verifikat, totalt
belopp 97 000 kr.
2. Kommunal närvaro på Landsbygdsriksdagen 2014
a. Beslut om att kommunen ska delta på Landsbygdsriksdagen 2014.
b. Beslut om att delta genom en kommunmonter med info- och
presentationsmaterial, belopp ca 80 000 kr.
c. Beslut om att KLF ges uppdraget att säkerställa att montern är
bemannad samt att uppmana så väl tjänstemän som politiker att medverka under Landsbygdsriksdagen.
3. Välkommen till oss – check
a. Beslut om att ta fram en check för besöksnäringen i Hudiksvalls
kommun.
b. Beslut om att framtagningen sker i samverkan mellan arbetsgruppen
för Landsbygdsriksdagen, tursitbyrån, Destination Glada Hudik och
Hälsingland Turism.
c. Beslut om att finansiera framtagningen av checken, belopp 20 000 kr.
att medlen tas ur kommunstyrelsen oförutsedda medel och administreras genom
kommunledningsförvaltningen.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson
(C), Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP) och Kåge Wallner (MP)
bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Justerandes
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja maximalt 97 000 kronor i bidrag till deltagande utvecklingsgrupper, att fördelas mellan grupperna efter behov och mot uppvisande av verifikat
att kommunen deltar genom en kommunmonter med info- och presentationsmaterial
till en kostnad om 80 000 kronor
att kommunledningsförvaltningen ges uppdraget att säkerställa att montern är bemannad samt att uppmana så väl tjänstemän som politiker att medverka under Landsbygdsriksdagen
att genom samverkan mellan arbetsgruppen för Landsbygdsriksdagen, tursitbyrån,
Destination Glada Hudik och Hälsingland Turism ta fram en check för besöksnäringen i Hudiksvalls kommun tas fram till en kostnad om 20 000 kronor, samt
att kostnaden, totalt 197 000 kronor, täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års budget.
______
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§ 23 Pridefestival 2014
Dnr 2013-396-860
Ärendebeskrivning
S-kvinnor i Hudiksvall har ansökt om ett bidrag om 150 000 kronor för anordnande av
en festival i Hudiksvall, Pride 2014. Syftet med festivalen är att väcka diskussioner och
öka kunskapen kring hbtq (homo, bi, trans, queer)-frågor inom Hudiksvalls kommun
och att verka för ett öppnare samhälle.
Vid utvecklingsutskottets sammanträde, § 73/2013, beslutade man att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att träffa S-kvinnorna i Hudiksvall för att få ett bättre
underlag inför ett beslut.
Kontakt har tagits, och det har bestämts att S-kvinnor i Hudiksvall, ska bjuda in även
andra partier att delta. Kontakt har också tagits med Pridefestivalarrangörer i
Söderhamn för att försäkra sig om att arrangemangen inte kolliderar eller stör
varandra.
I skrivelser, 2013-11-20 och 2014-01-08, efterfrågas en intresseanmälan för deltagande
som medarrangörer i Pride 2014. Skrivelserna har tillställts samtliga politiska partier
samt kommunalråd och oppositionsråd.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att ansökan om 150 000 kronor beviljas till Skvinnor i Hudiksvall, för Pridefestival 2014.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) följande formulering i
beslutet:
att bevilja den ideella föreningen S-kvinnor upp till 150 000 kronor mot uppvisande av
verifikation för genomförda aktiviteter i samband med Pridefestivalen 2014 enligt inlämnad ansökan,
att det sker i samverkan med de partiorganisationer, som finns representerade i fullmäktige och vill medverka i arrangemanget, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
Håkan Rönström (M) och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Justerandes
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael
Löthstams förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja den ideella föreningen S-kvinnor upp till 150 000 kronor mot uppvisande av
verifikation för genomförda aktiviteter i samband med Pridefestivalen 2014 enligt inlämnad ansökan,
att det sker i samverkan med de partiorganisationer, som finns representerade i fullmäktige och vill medverka i arrangemanget, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
______
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§ 24 Information från Hälsingerådet, Region Gävleborg
och Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar från senaste mötet med Hälsingerådet.
Aktuella frågor var bl a. Leader, skrivelse från Hälsingerådet ang lokal landsbygdsutveckling, rapport från samverkansprojekt kring HR och IT, Hälsingland turism,
Regionfullmäktige och utbildningssamverkan.
____
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§ 25 Information från Region Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Caroline Schmidt (C) informerar från senaste mötet med Region
Gävleborg. Aktuella frågor var bl a. bildande av Regionförbundet, remiss ang innovations- och näringslivsprogram och värdskap för Central Sweden
____

Justerandes
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§ 26 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen.
Aktuella frågor var bl a. fysisk planering och anställning av projektsamordnare för
Sundsvallsregionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (48)

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

§ 27 Översyn/förstudie av flyktingmottagandet i
Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-550-133
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från social- och fritid och lärande- och kultur
har träffats och diskuterat bl.a. behov av ett gemensamt grepp i kommunen kring
flyktingmottagandet.
En ny lagstiftning trädde i kraft 1 december 2010. I samband med den nya lagstiftningen flyttades tidigare stora delar av ansvaret för målgruppen över från
kommunerna till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I samband med detta
sänktes statsbidragen kraftigt till kommunerna.
Hudiksvalls kommun har ett avtal med Länsstyrelsen om ett mottagande om 70-90
personer per år inkl. ensamkommande barn. Utöver detta har Migrationsverket ca 250
asylsökanden placerade på sina anläggningar i kommunen.
En lokal överenskommelse kring samverkan för 2012-2013, finns upprättad mellan
social och fritidsförvaltningen och Arbetsförmedlingen i Hudiksvall.
Migrationsverket och Länsstyrelsen Gävleborg uppvaktar kommunen med jämna
mellan rum utifrån att de önskar att kommunen ska utöka sitt avtal om mottagande
både vad gäller flyktingar och ensamkommande barn.
Den 1 januari 2014 införs en ny bestämmelse om att Migrationsverket omedelbart ska
anvisa samtliga asylsökande ensamkommande barn till en kommun samt att verket kan
anvisa såväl till kommuner som inte har någon överenskommelse om mottagande av
ensamkommande barn som till kommuner som har en sådan överenskommelse. Detta
kommer troligtvis att innebära att det kommer fler ensamkommande barn till
kommunen än i dag.
Förstudie

En förstudie bör bland annat innefatta följande:
•

Övergripande plan i kommunen kring flyktingmottagandet.

•

Kompetensutvecklingsbehov för berörd personal och beslutsfattande politiker.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (48)

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

•

Hur många flyktingar och ensamkommande barn ska kommunen ta emot.

•

Insatser/aktiviteter för barn och ungdomar på fritid.

•

Nätverk och kontakter med föreningslivet.

•

Bostadsfrågan.

•

Försörjningsstödsberoende efter den tvååriga etableringsplanen

•

Samverkan med andra berörda myndigheter

•

Utreda vad som kan göras inom de program och inriktningar som finns i dag.
Vad kan vuxenutbildningen göra utifrån sin verksamhet?

•

Sommarskola för nyanlända elever i åk 8 som har möjlighet att arbeta med
målen. Någon forma av introduktion till skolan i kombination med fritidsaktiviteter.

•

Riktade sommarjobb för ungdomar i åldern 15-20 år.

•

Samverkan mellan aktörer kring barn.

•

Utbildning kring värderingar och förhållningssätt för all personal som möter
ungdomarna behövs. Ytterligare behöver möten, blanketter och annan byråkrati samordnas så att alla på bästa sätt säger samma saker och de blir lättare
för ungdomarna att förstå.

Social- och fritidsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att genomföra en förstudie/översyn över flyktingmottagandet i kommunen, samt att medel motsvarande
150 000 kronor avsätts för att genomföra förstudien/översynen.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen rekommenderar lärande- och
kulturnämnden och social- och fritidsnämnden att genomföra en förstudie/översyn
över flyktingmottagandet i kommunen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar social- och fritidschef Ulrika Wenn i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker förslaget.
Susanne Östh (S) yrkar att asylmottagandet läggs till i beslutet.
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Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Susanne Ösths tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera lärande- och kulturnämnden och social- och fritidsnämnden, att
genomföra en förstudie/översyn över asyl- och flyktingmottagandet i kommunen.
______
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§ 28 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2014-49-430
1

Beslut om att utse Natura 2000-områden till särskilda bevarandeområden

2

Dnr 2013-73-311
Yttrande över arbetsplan, väg 745, bro över Norrboån i Hudiksvalls kommun

3

Dnr 2013-536-312
Svar på brev ang. gång- och cykelväg invid Forsa kyrka

4

Dnr 2013-434-509
Yttrande över slopning av järnväg/industrispår i centrala Hudiksvall

5

Dnr 2014-32-019
Rapport från Sundsvallsregionen – En plattform för dialog kring regional fysisk
planering

6

Dnr 2013-523-149
Svar på Sverigefinska riksförbundets skrivelse om minoritetslagstiftning och rätt
till modermålsstöd i finska

7

Ny myndighet ”Folkhälsomyndigheten”

8

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2013-12-13

9

Protokoll från Region Gävleborg 2013-11-22

10

Protokoll från Pensionärsrådet 2013-11-21

11

Beslut från Landstingsstyrelsen Gävleborg ang. Kostnämnd – gemensam
nämnd med Hudiksvalls kommun

______
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§ 29 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-12-10 och 2014-01-21
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-12-10 och 2014-01-16
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan, 2013-11-26 och 2014-01-21
______
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§ 30 Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen – LIS
Dnr 2011-343-212
Ärendebeskrivning
Planförslaget utgör ett tematiskt tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen
2008 och behandlar landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden).
Syftet med planen är att öka kommunens attraktionskraft och utveckla landsbygden
samt att långsiktigt stimulera möjligheten till att bedriva verksamheter eller att bo i
vattennära lägen.
Föreslagna LIS-områden har varit utställda på plan- och bygglovskontoret. Annonser
om utställningen har funnits i Hudiksvalls Tidning den 6/9 och 11/10 2013. Totalt 33
områden föreslås i delområdena Kustbandet, Dellenområdet samt i närheten av
Tätorter.
Skriftliga yttranden har inkommit från länsstyrelsen, trafikverket, Nordanstigs och
Ljusdals kommuner, tekniska förvaltningen, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Holmen Skog,
Försvarsmakten, Friluftsfrämjandet Norrbo Sockenförening, Stensövallens Stugägarförening och privatpersoner.
Utvecklingsutskottet-plan har föreslagit att planen antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att område 16 (Delsbo Svanbacken) utgår ur tematiskt
tillägg till översiktsplanen avseende Landsbygdutveckling i strandnära områden (LIS).
Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) tillstyrker Jan-Erik Jonssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att område 16 (Delsbo Svanbacken) utgår ur förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende Landsbygdutveckling i strandnära områden (LIS).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (48)

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Tematiskt tillägg till översiktsplan, avseende Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen - LIS
______
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Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

§ 31 Mellankommunal samverkan med anledning av
bildandet av regionförbund Gävleborg
Ärendebeskrivning
Träffar inom regionen har hållits och ska hållas 15 januari och 25 februari då
diskussioner kommer att föras utifrån dokumentet Underlagsmaterial för träffarna om
mellankommunal verksamhet.
Kommunstyrelsen diskuterade 13 januari kring kring frågorna:
⋅

Kommunerna i relation till Regionen

⋅

Tankar kring region Gävleborgs mellankommunala verksamheter – Vilka behövs- hur ska samverkan ske?

Minnesanteckningar finns från denna diskussion.
Kommunstyrelsen beslutar
att anpassa synpunkterna i minnesanteckningarna till Gävle kommuns och de andra
kommunernas skriftliga yttrande.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

48 (48)

Sammanträdesdatum

2014-02-06

Kommunstyrelsen

§ 32 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning
Hälsingland
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund
för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Syftet är att skapa en
utbildningsverksamhet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi. En projektorganisation har fastställts och en förbundsordning har tagits fram.
Tidsplanen för ärendet är:
26 mars i Hälsingerådet
22 april allmänna utskottet
8 maj kommunstyrelsen (alt 5 juni)
26 kommunfullmäktige (alt 16 juni)
Följande vägvalsfrågor måste klaras ut:
⋅

Förbundsfullmäktige eller direktion?

⋅

Kan ordförande utses från vilken kommun som helst av de 4 som ingår?

⋅

Inflytande efter kommunstorlek eller inte?

⋅

Sätesort?

⋅

Lokalisering för förbundsledning och stödfunktioner?

⋅

Kommunernas rätt att yttra sig för principiella beslut?

⋅

Ekonomiska villkor? Tex olika ingångsläge, tomma lokaler….Är vi beredda att
acceptera en viss merkostnad under en tid?

Kommunstyrelsen diskuterade vägvalsfrågorna vid sitt sammanträde 13 januari 2014.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen vägvalsfrågorna
igen för att ge underlag för fortsatta diskussioner/förhandlingar med övriga berörda
kommuner.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

