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§ 127 Information om ungdomsanställningar samt beslut
om ”en dörr in”
Dnr 2013-190-142
Ärendebeskrivning
Kommunens arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och kommunledningsförvaltning
driver i samråd med Arbetsförmedlingen ett utvecklingsarbete som syftar till att hitta
tätare former för samverkan mellan myndigheter som arbetar med ungdomar och unga
vuxna som varken arbetar eller studerar.
Kommunen ska skapa särskilda visstidsanställningar för ungdomar och unga vuxna
som varken arbetar eller studerar. Anställningarna ska vara under sex månader och ges
i någon av kommunens förvaltningar.
Förutom att skapa särskilda visstidsanställningar för ungdomar och unga vuxna, avser
kommunen och Arbetsförmedlingen att samlokalisera och samorganisera personal från
CUL, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen enligt modellen ”En gemensam ingång”.
Målgrupp för de särskilda ungdomsanställningarna och konceptet med En gemensam
ingång är unga och unga vuxna 16-25 år som varken arbetar eller studerar.
Målsättningen är att både ungdomsanställningarna och konceptet med En gemensam
ingång i ett längre perspektiv ska implementeras i kommunens ordinarie verksamhet.
Åtgärdernas innehåll och i vilken mån de uppnår önskade effekter ska utvärderas noggrant.
En förutsättning för projektet är att medel för ungdomsanställningar samt En gemensam ingång finansieras ur kommunens sociala investeringsfond.
Fackförbundens representanter har tillsammans med företrädare för arbetsgivaren
överenskommit att ungdomar inskrivna i ENIG ska kunna erbjudas anställning enligt
befintligt kollektivavtal gällande bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). Samverkan kring inom vilka verksamheter sådana anställningar kan skapas pågår.
Förslag till kommunstyrelsen om att fatta beslut om finansiering för sådana anställningar ur kommunens sociala investeringsfond kommer att presenteras under
hösten.
Justerandes
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att berörda
verksamheter ska samlokalisera/samorganisera personal enligt konceptet En gemensam i ingång, att driftskostnaderna ska finansieras ut kommunens sociala investeringsfond, att följeforskning görs för utvärdering av projektet, samt att kostnaden för följeforskning ska rymmas inom projektets budget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och utredare och folkhälsostrateg Maria Lindqvist i ärendet.
Mikael Löthstam (S), Kåge Wallner (MP), Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD),
Ann Berg (FP), Bengt-Åke Nilsson (C) och Delshad Saleh (V) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att berörda verksamheter ska samlokalisera/samorganisera personal enligt konceptet
En gemensam i ingång
att driftskostnaderna för En gemensam ingång ska finansieras ut kommunens sociala
investeringsfond
att följeforskning görs för utvärdering av projektet, samt
att kostnaden för följeforskning ska rymmas inom projektets budget
______
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§ 128 Investeringsplan för Läroverket
Dnr 2012-205-600
Ärendebeskrivning
Lärande- och Kulturnämnden har, § 51/2012, beslutat att överlämna ärendet om
Läroverkets renovering till kommunfullmäktige liksom anpassningen av grundskola
och kulturskola, samt att Kulturskolans verksamhet flyttas till Läroverket, när arbetet
är slutfört.
Nämnden har genomfört en utredning för lokalanvändningen, med förslag till ombyggnad och anpassning av Läroverket. Kostnaden för ombyggnaden är totalt beräknad till cirka 53 miljoner kronor. Sedan tillkommer 5 miljoner kronor för utrustning
av Läroverket med exempelvis elevskåp och möbler.
För en detaljerad projektering har kommunfullmäktige, § 137/2012, beslutat genomföra projekteringen av ombyggnaden av Läroverket, enligt förslaget. Tekniska
nämnden har i det beslutet beviljats ett anslag med 4 miljoner kronor för projektering
av Läroverkets renovering samt angränsande institutionsbyggnad.
Genom upprustning och varsamma ingrepp anpassas Läroverket till modern undervisning för grundskolans högstadium, samt angränsande institutionsbyggnad.
I Läroverket skall också de centrala funktionerna för kommunens kulturskola
lokaliseras. Efter projekteringen kan beslut om finansiering och kostnadstak fattas.
Enligt upprättad kalkyl kommer de årliga kapitalkostnadsökningarna under de första 6
åren efter ianspråktagande att bli:
År
1
2
3
4
5
6

Renovering
3 180 000
3 137 600
3 095 200
3 052 800
3 010 400
2 968 000

Utrustning
1 200 000
1 160 000
1 120 000
1 080 000
1 040 000
0

Summa
4 380 000
4 297 600
4 215 200
4 132 800
4 050 400
2 968 000

När renoveringen är klar kommer Kulturskolans centrala verksamheter att lämna
Wallnersgården som då kan avyttras. Det innebär en årlig kostnadsminskning med
cirka 600 000 kr samt ev. köpeskilling som ett kassatillskott i kommunen.
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Samlad bedömning

Plats

Projekt

Läroverket

Renovering/omdisp

2013
10500

2014
21000

2015
21000

Inventarier

5000

Driftkostnadshöjningen som investeringen medför för ombyggnad av Läroverket
innebär cirka 4,3 miljoner kronor, som belastar budgeten vid investeringens färdigställande. Den minskade driftkostnaden i Kulturskolans lokaler påverkar kostnadsnivån positivt. Det finns en komponent i temporärt ökade kostnader under ombyggnadsperioden. Vid evakuering till andra lokaler under ombyggnad och ett visst
behov av att vara kvar i befintliga lokaler till de nya är färdigställda kan kostnader som
ej är med i kalkylerna uppstå. Dessa kostnader kan inte bedömmas innan projektering
och konkret planering av byggnationer föreligger.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att totalt för ombyggnad av Läroverket
enligt förslag avsätta 58 miljoner kronor enligt redovisad investeringsplan, att i
investeringsbudgeten för 2013 tillföra 6,5 miljoner kronor för att möjliggöra start av
ombyggnad, finansierat ur eget kapital, samt att i investeringsbudgeten för 2014-2015
tillföra investering enligt plan.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker
kommunledningsförvaltningens förslag.
Mikael Löthstam (S), yrkar att renoveringen av Läroverket sker inom den skattefinansierade investeringsbudgeten.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till förslaget om renovering
av Läroverket, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Stefan Bäckströms
m.fl. förslag eller Mikael Löthstams förslag angående finansiering av renoveringen, och
finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan Bäckströms m.fl. förslag, varvid votering
begäres.
Justerandes
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Stefan
Bäckströms m.fl. förslag angående finansiering av renovering av Läroverket, röstar JA.
Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar NEJ. Vinner NEJ har
kommunstyrelsen beslutat bifalla Mikael Löthstams förslag om att renoveringen av
Läroverket sker inom den skattefinansierade investeringsbudgeten.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Stefan Bäckström (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således
beslutat enligt Stefan Bäckströms förslag gällande finansiering av renovering av Läroverket.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att totalt för ombyggnad av Läroverket enligt förslag avsätta 58 miljoner kronor enligt
redovisad investeringsplan,
att i investeringsbudgeten för 2013 tillföra 6 500 000 kronor för att möjliggöra start av
ombyggnad, finansierat ur eget kapital, samt
att i investeringsbudgeten för 2014-2015 tillföra investering enligt plan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 129 Investeringsplan för Bromangymnasiet
Dnr 2013-085-650
Ärendebeskrivning
Lärande- och Kulturnämnden har, § 143/2012, beslutat att genomföra en samlokalisering av restaurang- och livsmedelsprogrammet och gymnasiesärskolan, med
Bromangymnasiet, samt att delar av Centrum för utveckling och lärande (Cul) också
integreras till ett nybildat ”Kunskapscenter på höjden”.
Kostnaden för om- och tillbyggnad av Bromangymnasiet till et kunskapscentrum på
höjden beräknas till 68 miljoner kronor. I de kostnaderna ingår ombyggnad och
renovering av befintliga tak.
Om- och tillbyggnaden bör lämpligen ske i etapper. Skälen till detta är flera. Dels är
det ekonomiskt en fördel att sprida investeringarna över flera år med tanke på
kommunens övriga investeringsplaner och dels pågår det andra utvecklingsarbeten
som kan påverka vilka verksamheter som lämpligen ska ingå i ”Kompetens centrum på
höjden”.
Tillsammans med fyra av landskapets övriga kommuner pågår ett arbete med att se
över möjligheterna att skapa ett kommunalförbund för gymnasie- och vuxenutbildning
från läsåret 2015/16. I det arbetet kommer bland annat utbildningsutbudet att samordnas vilket kommer att avgöra vilka program som ska finans vid de olika skolorna.
Med anledning av de strukturförändringar som pågår inom näringslivet i Hudiksvall
med bland annat nedläggningen av Ericssonfabriken och uppsägningarna vid HIAB
kan det bli nödvändigt att vidta åtgärder som till delar kan påverka konceptet ett
”Kompetenscentrum på höjden”.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit
att inriktningen ska vara att, med beaktande av det utvecklingsarbete kring utbildningssamverkan som pågår i Hälsingland och de insatser som sker med anledning av bland
annat Ericssons nedläggning, utveckla Bromangymnasiet till ett ”Kompetenscentrum
på höjden”,
att totalt för ombyggnaden av Bromangymnasiet till ett ”Kompetenscentrum på
höjden” avsätta 52 miljoner kronor i kommunens långsiktiga investeringsplan,
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att genomföra nödvändiga åtgärder för restaurering av taket på Bromangymnasiet och
för det avsätta 15 miljoner kronor i investeringsplanen,
att så snart det är pedagogiskt och omsorgsmässigt möjligt, samla gymnasiesärskolans
verksamhet till Bromangymnasiet,
att överflyttning av restaurangskolans verksamhet från kvarteret Munterlansen till
Bromangymnasiet sker då samordningen av Hälsingekommunernas gymnasiala
programutbud långsiktigt är överenskommet,
att överflyttning av lämpliga delar av Centrum för utveckling och lärande (Cul) till
Bromangymnasiet sker då insatserna med anledning av bland annat Ericssons nedläggning långsiktigt fastställts.
Utvecklingsutskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker
kommunledningsförvaltningens förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till utvecklingsutskottet och lärande- och kulturnämnden för vidare utredning och beredning med
följande inriktning:


Fyll upp skolan och utnyttja befintliga lokaler maximalt



Utred och ta fram alternativa lösningar för de verksamheter som inte får plats
på Broman



Utred extern nybyggnation för de ytor som saknas som alternativ till liggande
förslag. Lättare att sälja om behovet av lokaler kvartstår



Utred eventuella konsekvenser för Forsa Folkhögskola om kommunen flyttar
ur de lokaler som kommunen hyr



Utred alternativa lösningar för restaurangskolans lokalisering alternativt med
andra kommuner



Förhandla med hyresvärden på Cul om lokalhyran
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Långsiktig strategi för antalet program i gymnasieskolan och vuxenutbildningen saknas i beslutsunderlaget



Finansieringen av investeringen, ska den ske inom befintlig investeringsbudget
eller upplåning



Om flytt av Cul ske behövs det i så fall studentbostäder på Snusfabriken, eller
ska dessa ligga vid Broman



Avvakta utredningen av det utredningsuppdrag som görs inom Hälsingerådet
kring gymnasieskolan/vuxenutbildningen i Hälsingland och hur resultatet av
det arbetet kan komma att påverka behovet av lokaler oavsett framtida samverkansformer



Lokalbehovet kopplat till det projekt kommunen deltar i tillsammans med
Regionen projekt ”lokala kompetenscentra”, en av tankarna med projektet är
samverkan mellan olika aktörer och det bland annat kan vara i form av fysisk
samlokalisering

Mikael Löthstam (S) yrkar i andra hand att Bromangymnasiet fyller upp befintliga
lokaler maximalt, så att lokalerna utnyttjas effektivt, att lärande- och kulturnämndens
begäran om att investera 68 miljoner kronor vid Bromangymnasiet avslås samt att
kommunen externt förhyr lokaler för verksamhetens behov, för att enkelt kunna avsluta dessa när lokalerna inte behövs i verksamheten.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Stefan Bäckströms
m.fl. förslag (kommunledningsförvaltningens) eller till Mikael Löthstams andrahandsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan Bäckströms m.fl. förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att totalt för ombyggnad av Bromangymnasiet (Kompetenscentrum på höjden) enligt
förslag, avsätta 68 miljoner kronor enligt redovisad investeringsplan,
att bevilja Tekniska nämnden 4 000 000 kronor för att genomföra projektering av
Kompetenscentrum på höjden, finansierat ur eget kapital, samt
att i investeringsbudgeten för 2014-2015 tillföra investering enligt plan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V)
______
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§ 130 Ansökan om bidrag för arrangemanget, ”Musik Vid
Dellen”
Dnr 2013-036-860
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämndens ordförande Stefan Bäckström (C) har informerat om
situationen för det årliga sommararrangemanget, Musik vid Dellen.
På grund av det ekonomiska läget har man strukit en del evenemang och istället, enligt
tidigare grundkoncept, enbart planerat aktiviteter tillsammans med hembygds-föreningarna, Delsbo, Norrbo och Bjuråker.
Musik vid Dellen, har sedan tidigare budgeterade medel, 50 000 kronor, för marknadsföringsinsatser men saknar medel för de egna mindre arrangemangen som planeras
vara:
Invigning (Delsbo)
17 000 kronor
Visor vid vattnet (Norrbo) 15 000 kronor
Kersti Ståbi (2 föreställningar) 15 000 kronor
Barnteater (Bjuråker)
12 000 kronor
_____________
59 000 kronor
Utvecklingsutskottet har förslagit att arrangemanget Musik vid Dellen beviljas ett
bidrag om 59 000 kronor, och att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov i 2013 års budget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström
(M) och Kent Sjöberg (KD) bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja arrangemanget, Musik vid Dellen ett bidrag om 59 000 kronor.
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 131 Tillägg till tidigare upprättat medfinansieringsintyg
ang. projektet Vägen till e-samhället.
Dnr 2012-201-534
Ärendebeskrivning
I projektet, Vägen till e-samhället, ingår en medfinansieringsdel från kommunerna och
Landstinget Gävleborg i enlighet med Regionstyrelsens beslut, 2012-06-08.
Finansieringen i projektet, Vägen till e-samhället, har förändrats då det inte är troligt
att Tillväxtverket kommer att få så stora återflöden att projektet kan beviljas de sökta
EU-medlen. Det innebär att projektets omsättning halveras
Region Gävleborgs förhoppning är att tidigare medfinansieringsintyg från
kommunerna ändå kvarstår.
Den framtida planen är att den del av projektet som bortfaller kan finansieras via
1:1 medel och EU-medel i steg 2, då medel i den nya programperioden finns tillgängliga att söka.
Mot bakgrund av dessa nya förutsättningar önskar Region Gävleborg en skriftlig försäkran från kommunerna om att det ursprungliga medfinansieringsbeslutet fortfarande
gäller.
Medfinansieringen gäller under förutsättning att övriga parter står för respektive
finansiering i enlighet med projektansökan.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen påtecknar intyg om fortsatt
medfinansiering enligt tidigare beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att påteckna intyg om fortsatt medfinansiering enligt tidigare beslut.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 132 Kontantbidrag till föreningen Destination Glada Hudik
– Justering av tidigare beslut
Dnr 2013-067-847
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 53/2013, att bevilja föreningen ”Destination Glada
Hudik” 225 000 kronor för år 2013 och 300 000 kronor för år 2014 under förutsättning att övriga externa finansiärer deltar enligt projektplan.
De två andra finansiärerna som avsågs var Region Gävleborg med 1 160 000 kronor
och Leader Hälsingland med 200 000 kronor. Leader Hälsingland har sagt nej till ansökan och Region Gävleborg har sagt ja. Den bedömning som nu görs är att projektet
kan gå vidare trots den reducerade budgeten som Leaders nej innebär.
Förslaget är därför att gå vidare i projektet och stå kvar med kommunens finansiering,
trots att en tänkt finansiär avslagit ansökan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att föreningen ”Destination Glada
Hudik” beviljas 225 000 kronor för år 2013 och 300 000 kronor för år 2014, att bidraget för år 2013 tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och att bidraget för år 2014 beaktas i budgetarbetet, samt att föreningen återrapporterar hur
arbetet fortskrider till utvecklingsutskottet 2 gånger per år.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen ”Destination Glada Hudik” 225 000 kronor för år 2013 och
300 000 kronor för år 2014.
att bidraget för år 2013 tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och att
bidraget för år 2014 beaktas i budgetarbetet, samt
att föreningen återrapporterar hur arbetet fortskrider till utvecklingsutskottet 2 gånger
per år
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

§ 133 Riktat driftbidrag till Iggesunds IK för drift av Camp
Igge
Dnr 2010-191-821
Ärendebeskrivning
Camp Igge är nu invigd och i fullt nyttjande. Arenan ger tillgång till idrotterna friidrott,
fotboll, bågskytte och motionsgymnastik. Genom möjligheten att lägga in ett sportgolv
över konstgräsytan kan även andra idrotter som innebandy, handboll, badminton och
bordtennis utövas i hallen. Arenan kommer även att marknadsföras för större cuper,
turneringar, mässor och kulturella arrangemang. Dessutom finns lokaler att hyra för
externa företag för t ex gymverksamhet.
I tidigare beslut har det dels anvisats ett behov av ett avtal som reglerar verksamheten
fr.o.m. 2015 då föreningen tar ansvar för ägande och drift av hela fritidsutbudet i området, inklusive Movallen. Det avtalet har tecknats och beslutats.
Den andra delen är den driftkostnader som uppstår där beslutad kalkyl inte ger fulla
hyresintäkter utan en ökad kommunal insats. Driftkostnadskalkylen för Camp Igge
Arenas visar att de beräknade intäkterna från uthyrning och träningsverksamhet inte
fullt ut täcker den kalkylerade driftkostnaden. Det innebär för kommunen ny kostnad,
som kommer att påverka social-och fritidsnämnden budget för verksamhetsbidrag till
föreningslivet. I tidigare beslut har nivån på driftbidraget anvisat.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen vid ett tillstyrkande av ärendet.
1. Minskad likviditet med 15,0 miljoner kronor
2. Årligt minskade ränteintäkter med 0,3 miljoner kronor
3. Årligt ökade kostnader för verksamhetsbidrag till föreningslivet med cirka 1, 0 miljoner kronor.
När nu verksamheten är etablerad har diskussioner förts mellan kommunen och
Iggesunds IK. Utifrån tidigare beslut föreslås att det riktade driftbidraget fastställs till
500 000 kronor per år i tre år. Summan justeras med SKLs tjänsteprisindex under
dessa tre år. Dock sker en resultatredovisning varje år i februari för att bedöma om det
finns underlag för att justera avtalet. För 2013 utbetalas hela bidraget i en utbetalning,
därefter 2 gånger per år (februari och augusti).
För 2013 utgår också en särskild ersättning för den stämpelskatt och avgift som måste
erläggas för att ta ut det pantbrev som föreningen måste ta ut för det lån kommunen
beviljat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att social- och fritidsnämnden tillförs
500 000 kronor för möjliggörande av riktat driftbidrag på samma belopp för 2013 till
Iggesunds IK, avseende Camp Igge, att avsätta 300 000 kronor för att finansiera
stämpelskatt enligt beslut, att kostnaderna 500 000 kronor och 300 000 kronor
finansieras ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt att anslaget för 2014 och
framåt beaktas i budget, samt att social- och fritidsnämnden gör årliga avstämningar
med Iggesunds IK, enligt förslaget, för att bedöma utvecklingen av hyresintäkter i syfte
att på sikt inte behöva kvarstå med det riktade föreningsbidraget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) föreslår förslaget om att anslaget för 2014 och framåt beaktas i
budget, ändras till att anslaget för 2014 och 2015 beaktas i budget.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Mikael Löthstams ändring, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillföra social- och fritidsnämnden 500 000 kronor för möjliggörande av riktat driftbidrag på samma belopp för 2013 till Iggesunds IK, avseende Camp Igge.
att avsätta 300 000 kronor för att finansiera stämpelskatt enligt beslut.
att kostnaderna 500 000 kronor och 300 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens
medel för oförutsett.
att anslaget för 2014 och 2015 beaktas i budget, samt
att social- och fritidsnämnden gör årliga avstämningar med Iggesunds IK, enligt förslaget, för att bedöma utvecklingen av hyresintäkter i syfte att på sikt inte behöva kvarstå med det riktade föreningsbidraget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 134 Yttrande över samråd om Vattenförvaltningsarbetet
Dnr 2012-511-430
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Arbetsprogram
med tidtabell och översikt av väsentliga frågor inför arbetet med förvaltningsplan
2015-2021 och miljöbedömningen av kommande åtgärdsprogram, i Bottenhavets
vattendistrikt.
De synpunkter som lämnas ska ses som en del i att förbättra det dokument som sedan
kommer att utgöra förslag till förvaltningsplan. Utöver detta tillfälle finns även möjlighet att tycka till om förslag till förvaltningsplan som kommer att skickas på remiss i
slutet av 2014. Nästa förvaltningsplan gäller från 2015-2021.
Norrhälsinge miljökontor har kommit med synpunkter som sammanställts tillsammans
med kommunledningsförvaltningens synpunkter till ett gemensamt yttrande från
Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande avges, enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunekolog Åsa Terent i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande tillägg:
Hudiksvalls kommun anser att listan med särskilt förorenande ämnen ska kompletteras
med Cesium.
Mikael Löthstam (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Kåge Wallners tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt allmänna utskottes förslag med tillägget Hudiksvalls kommun
anser att listan med särskilt förorenande ämnen ska kompletteras med Cesium.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 135 Ansökan från Ängavägens SFF om bidrag för anläggande av gång- och cykeväg.
Dnr 2013-164-512
Ärendebeskrivning
Vägsamfälligheten Ängavägens SFF har via Änga gång och cykelvägskommitté
kommit med en ansökan om ett investeringsbidrag på 39 200 kronor för att ordna en
säker gång- och cykelväg i Enånger. Föreningen genomför ett arbete som ger cirka 500
meter gång- och cykelväg.
Föreningen har tecknat ett nyttjanderättsavtal med Trafikverket och merparten av
jobbet sker med ideella krafter.
Föreningen har också önskat ett årligt driftbidrag för sommar och vinterunderhåll på
6 500 kronor.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Etableringen ligger i fas med kommunens ambitioner om säkra skolvägar och de
önskemål som finns kring utveckling av cykelvägar, etc. Arbetet sker i huvudsak med
ideella insatser och kommunen ser positivt på initiativet.
Frågan om driftbidraget, även om summan är begränsad, faller dock utanför de regelsystem som kommunen har för bidrag till vägföreningar, eller andra motsvarande möjligheter. Den delen av ansökan kan därför inte beaktas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar vägsamfälligheten Ängavägens SFF, via Änga gång och cykelvägskommitté ett investeringsbidrag på 39 200 kronor, finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägg: att tekniska
nämnden får i uppdrag att ta fram ett regelverk för bidragsansökningar när det gäller
ansökningar från vägsamfällighetsföreningar, belysningsföreningar m.fl.
Ann Berg (FP) yrkar bifall till Uno Jonssons förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Uno Jonssons tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja vägsamfälligheten Ängavägens SFF, via Änga gång och cykelvägskommitté
ett investeringsbidrag på 39 200 kronor,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget, samt
att tekniska nämnden får i uppdrag, att skyndsamt, ta fram ett regelverk för bidragsansökningar när det gäller ansökningar från vägsamfällighetsföreningar, belysningsföreningar m.fl.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (69)

Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

§ 136 Anpassningsarbetet inom lärande- och kulturnämndens verksamhetsområde
Dnr 2013-037-042
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 312/2012, att ge Kommunledningsförvaltningen ett
särskilt uppdraget att genomföra en genomlysning av Lärande- och Kulturnämndens
verksamhetsområde. Uppdraget har drivits och haft sin utgångspunkt i ekonomiavdelningen. För att förstärka ekonomiavdelningens verksamhetskompetens avseende
främst utbildningsområdet har också extern kompetens knutits till uppdraget.
Genomlysningen är genomförd och slutrapporten biläggs ärendet
Verksamheternas kostnadsnivå har granskats utifrån jämförelse med standardkostnader och utifrån jämförelser med liknande kommuner. Dessutom har kostnadsutvecklingen över tid studerats. Eftersom nettokostnader jämförts har vi också
granskat intäkterna över tid.
Utifrån ovan beskrivna jämförelser finns grund att påstå att den sammantagna nettokostnadsnivån för Lärande- och kulturnämndens verksamhetsområde ligger lägre än
standardkostnaderna och lägre än kostnaderna för liknande kommuner. Detta vittnar
om att verksamheterna kontinuerligt anpassats till de ganska omfattande förändringarna av barn och elever. Kostnaderna för kulturskolan och biblioteken ligger
också något lägre vid en jämförelse med liknande kommuner.
Tidigare lokalutredningar visar att det trots den lägre kostnadsnivån finns möjligheter
att ytterligare effektivisera lokalanvändningen.
De fortsatta stora elevminskningarna på Bromangymnasiet bör särskilt uppmärksammas i den framtida lokalplaneringen för att förhindra kostnader för tomma lokaler.
Under genomlysningen har uppgifter om bemanning och personalstatistik kommit att
kännas mindre tillförlitliga. Därför har ett arbete påbörjats att kvalitetssäkra
rapporteringen. Detta bör fullföljas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att redovisad rapport får utgöra underlag
för vidare diskussion inför budgetperioden 2014 – 2017.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisad rapport får utgöra underlag för vidare diskussion inför budgetperioden
2014 – 2017.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 137 Matproduktionen i kommunen
Dnr 2012-156-106
Ärendebeskrivning
Kommunens kostverksamhet liksom matproduktionen för sjukhuset bedrivs idag
inom ramen för en gemensam nämnd, kostnämnden, tillsammans med landstinget.
Hudiksvalls kommun är värdkommun för nämnden och ansvarar för all personal.
Kostnämndens förvaltning är samordnad med omsorgsförvaltningen vilket bland
annat innebär att förvaltningschefen är gemensam. För den operativa verksamheten
ansvarar en kostchef. Det finns idag ett antal tillagningskök runt om i kommunen.
Därtill kommer ett antal mottagningskök där maten till delar eller i sin helhet
produceras vid andra enheter. Vissa av dessa får sin mat i kyld form från centralköket
för att sedan värmas på serveringsstället. Där sker också tillagning av matlådor samt
sjukhusets mat. Det kan nämnas att kostnämnden också ansvarar för sjukhusets
personalrestaurang. Kostnämndens verksamhet regleras med landstinget i form av två
avtal. Det ena är ett hyresavtal för centralköket och det andra reglerar produktionen av
sjukhusmaten. Det senare upphör att gälla 2013-12-31. Samtal har därför förts med
landstinget om samarbetet ska fortsätta efter årsskiftet 2013/14. Vid dessa
diskussioner har det framkommit att det inte finns förutsättningar för en långsiktig
fortsättning av samarbetet. Det innebär att:


En gemensam tids-/arbetsplan snarast måste utarbetas för att kunna avsluta
samarbetet.



Den gemensamma kostnämnden fortsätter att ansvara för kommunens och
landstingets matproduktion till dess kommun avslutar produktionen av maten
till Hudiksvalls sjukhus.



Kommunen måste ta beslut om var ansvaret för kommunens matproduktion
ska ligga efter det att den gemensamma kostnämnden upphör.

Det är viktigt att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten är att hela
matsituationen upplevs så positiv som möjligt inom ramen för den ekonomi som
finns. För att förstärka det perspektivet kan det vara lämpligt att benämna serveringsställen för restauranger och att de som maten serveras till betraktas som kunder.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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I den mån kvalitén på maten påverkas negativt av avståndet till tillagningsköket är det
viktigt att produktionen sker nära eller i direkt anslutning till serveringsstället. Av
ekonomiska och praktiska skäl är det dock knappast möjligt att allt som ingår i måltiden kan tillagas på alla de ställen där det serveras, även om huvudinriktning är att så
sker. Av den anledningen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett visst, om än
begränsat, behov av centralt lagad mat. Tanken är att man i samband med renoveringen av Västra skolans kök kan se till att det finns en sådan överkapacitet att man
där klarar behoven för de förskolor och skolor där det inte finns förutsättningar att
laga kompletta måltider. På motsvarande sätt skulle köket vid Tunbacka kunna täcka
omsorgens behov.
För att kunna ta ställning till hur en successiv ökning av andelen mat som produceras i
närheten av serveringsställena ska kunna ske är det angeläget att så snart som möjligt
se över vilka ställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka investeringar
som behöver göras under perioden 2013 – 2015. Den ekonomiska ramen för detta
bedöms kunna vara cirka 10 miljoner kronor per år, d.v.s. totalt 30 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kostnämnden får i uppdrag att inleda
arbetet med att avsluta den med landstinget gemensamma matproduktionen, att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten för kommunens verksamheter
ska vara att hela matsituationen för den som äter maten upplevs så positiv som möjligt
inom ramen för den ekonomi som finns, att benämna samtliga serveringsställen för
restauranger, förutom det som sker i boenden, att de som maten serveras till betraktas
som kunder, att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att, så långt de
ekonomiska ramarna tillåter och där det är praktiskt möjligt, öka andelen av lokalt
producerat mat, att ge kostnämnden i samarbete med tekniska nämnden i uppdrag att
se över vilka serveringsställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka
investeringar för detta som behöver göras under perioden 2014 – 2015, att ge tekniska
nämnden i samarbete med kostnämnden i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att
åtgärda det som behöver göras i Västra skolans och Tunbackas kök för att klara behovet av centralt lagad mat då samarbetet med landstinget upphör samt, att överlämna
frågan om vilken nämnd som ska ansvara för kosten i framtiden till den
parlamentariskt sammansatta grupp som ser över nämndsorganisationen inför den
kommande mandatperioden.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kostchef Katarina Niemi och avdelningschef Charlotta Butler i ärendet.
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Mikael Löthstam (S), yrkar, i första hand, att återremittera ärendet för att ge kommunchefen i uppdrag att förhandla fram ett hyresavtal med Landstinget Gävleborg gällande
Pulsens kök mot bakgrund av den besittningsrätt som kommunen har beträffande
köket, samt att avvakta landstingets beslut om fortsatt samarbete kring kostnämnden.
Mikael Löthstam (S) yrkar, i andra hand, att kommunchefen får i uppdrag att förhandla
fram ett hyresavtal med Landstinget Gävleborg gällande Pulsens kök mot bakgrund av
den besittningsrätt som kommunen har beträffande köket, samt att avvakta landstingets beslut om fortsatt samarbete kring kostnämnden.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med ändringen att
femte att-satsen istället ska lyda: att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att
öka andelen av lokalt producerat mat.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag med Håkan Rönströms ändringsförslag eller till Mikael Löthstams
andrahandsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag med Håkan Rönströms ändringförslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kostnämnden i uppdrag att inleda arbetet med att avsluta den med landstinget
gemensamma matproduktionen.
att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten för kommunens verksamheter ska vara att hela matsituationen för den som äter maten upplevs så positiv som
möjligt inom ramen för den ekonomi som finns.
att benämna samtliga serveringsställen för restauranger, förutom det som sker i boenden.
att de som maten serveras till betraktas som kunder.
att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att öka andelen av lokalt
producerad mat.
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att ge kostnämnden i samarbete med tekniska nämnden i uppdrag att se över vilka
serveringsställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka investeringar för
detta som behöver göras under perioden 2014 – 2015.
att ge tekniska nämnden i samarbete med kostnämnden i uppdrag att snarast påbörja
arbetet med att åtgärda det som behöver göras i Västra skolans och Tunbackas kök för
att klara behovet av centralt lagad mat då samarbetet med landstinget upphör.
att överlämna frågan om vilken nämnd som ska ansvara för kosten i framtiden till den
parlamentariskt sammansatta grupp som ser över nämndsorganisationen inför den
kommande mandatperioden.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 138 Ansökan från kultur.jernverket, om bidrag för
körarrangemanget, ”Receptfritt”
Dnr 2013-064-860
Ärendebeskrivning
Föreningen kultur.jernverket har ansökt om ett bidrag på 100 000 kronor för ett
körarrangemang i det gamla järnbruket i Iggesund.
Arrangemanget bygger på en scenföreställning baserad på kören Voices Nordicae och
deras musikaliska processkapande recept som går under namnet ”receptfritt”. Helheten bygger på olika musikstilar, samverkan med andra körer i workshopform,
interagerande med skolelever, etc.
Yttrande

Lärande- och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet och uttalat att de är positiva till
arrangemanget. Det planerade arrangemanget ligger i linje med hur kommunen vill
stödja att synliggöra vårt kulturarv i de gamla industrimiljörena. Arrangemanget kan
också bygga upp ett positivt kulturellt rykte och ha en positiv inverkan på såväl
körlivet som besöksnäringen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kultur.jernverket beviljas ett bidrag på
100 000 kronor för genomförandet av arrangemanget, finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar projektledare Gerd Engberg, från
Föreningen kultur.jernverket, i ärendet.
Håkan Rönström (M),Mikael Löthstam (S), Ann Berg (FP) och Delshad Saleh (V)
yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kultur.jernverket ett bidrag på 100 000 kronor för genomförandet av
körarrangemanget Receptfritt, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
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§ 139 Budgetdirektiv och ekonomiska ramar för budgetåren 2014 - 2017, samt skattesats för år 2014
Dnr 2013-237-042
Ärendebeskrivning
Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin
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. Däremot
stiger arbetslösheten. Regeringen uttalar i Vårpropositionen att de förväntar sig en stor
återhållsamhet i kommunsektorn under den kommande planperioden. Förhoppningen
är att den kommunala verksamheten ska kunna hanteras inom en kostnadsökning av
0,5 – 1,0 procent.
De förväntningar som finns om att det ska ta fart i den internationella och den svenska
ekonomin syns skjutas på framtiden. Arbetslösheten bedöms de närmaste åren öka
något.
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 cirka 80 procent av kommunens intäkter.
En särskild osäkerhetsfaktor är den föreslagna förändringen av kostnadsutjämningen
som tidigare aviserats. Den föreslagna förändringen beräknades ge kommunen välbehövliga årliga tillskott. Det är fortfarande oklart hur det slutliga förslaget kommer att
vara utformat och när det ska träda i kraft. En proposition kan förväntas till hösten.
Kommunens budgetdirektiv och ekonomiska ramar bygger därför på nuvarande
kostnadsutjämning.
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Hudiksvalls kommun
Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. Om vi ska vara
attraktiva krävs att vi har en riktigt bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta
och en ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser
för att både utveckla och effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen
har en klar långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.
Förslaget till ekonomiska ramar för budgetperioden bygger, precis som tidigare års
budgetar, på SKL:s bedömningar om utvecklingen. Den kan dock snabbt förändras
vilket vi blivit varse de senaste åren. Handlingsberedskapen måste därför vara hög.
Osäkerheten är fortfarande stor om hur konjunkturen kommer att utvecklas med hänsyn till de stora statsfinansiella problemen i omvärlden.
Verksamhetsmål och finansiella mål

Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en
balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser eftersom ekonomin är begränsad. Det ställer stora krav på
prioriteringar och samverkan med lokala och regionala aktörer. Tillsammans har vi
goda möjligheter att driva utvecklingen i önskad riktning.
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 verksamheten ska kommunen ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
För ekonomin ska på motsvarande sätt anges betydelsefulla finansiella mål. Målen ska
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen.
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Verksamhetsmål
Åtagande
Eftersom ekonomin är begränsad måste vi fortlöpande se över vårt välfärdsuppdrag.
Det gäller att vara tydlig med vad vi ska åstadkomma inom budgeten. Det underlättar
för både medarbetarna och kommuninvånarna. Om det ska lyckas måste målen för
verksamheterna och kostnaderna vara i balans och i samklang med de finansiella
målen.
Det ekonomiska läget med snabbt förändrade förutsättningar kräver att åtagandena
noga prövas och att medel verkligen styrs till angelägna områden. Att göra rätt saker
och att göra sakerna rätt kräver tydliga prioriteringar och konsekvent styrning.
För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i
organisationen. Som en bas för åtagandena ligger de grundläggande värden som
sammanfattas i kommunens nyckelord.
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.
Kvalitetsmål
Modellen med åtagande utvecklas fortlöpande. Det återstår en del arbete med att förtydliga de kvalitativa målen så att de kan följas upp på ett enkelt och tillfredsställande
sätt. I det utvecklingsarbete som pågår prövas om bedömningarna av måluppfyllelsen
kan kompletteras med lämpliga indikatorer. Avsikten är att det ska underlätta för
kommunfullmäktige att bilda sig en objektiv uppfattning om åtagandena har uppnåtts
eller inte.
Kvantitetsmål
De kvantiteter som åtagandena bygger på har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen (april
2013).
Åtagandena mellan nämnderna och kommunfullmäktige har en central roll i
kommunens styrsystem. Det förutsätter en samsyn på efterfrågeutvecklingen och
enighet om principerna för budgetering och uppföljning. Styrningen underlättas och
effektiviseras av enkla metoder för omvärldsanalyser, behovsanalyser och invärldsanalyser.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (69)

Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

Finansiella mål
Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter drygt 2 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger oss stora möjligheter, men som samtidigt också sätter
gränser.
De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god
ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och
positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala
service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har
det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda
prioriteringar.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat på 2
procent. Kommunen har haft det målet, men förslaget bygger på lägre resultat

Årets resultat

Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå
till minst 2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar cirka 35 miljoner kronor.
För budgetperioden gäller målet 1,0 % för 2013 och 2014, 1,5 %
för 2015 samt 2,0 % för 2016.

Nytt förslag
Årets resultat

För budgetperioden gäller målet 0,0 % för 2014, 0,4 % för 2015,
1,1 % för 2016 och 0,2 % för 2017.

Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats.
Svaga ökningar av skatteunderlaget ställer krav på kommunen att agera främst genom
åtgärder på kostnadssidan.
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Allmänna utskottet har beslutat att godkänna presenterat förslag till budgetdirektiv och
ekonomiska ramar, 2014 – 2017 och skattesats för år 2014, samt överlämna ärendet till
kommunstyrelsen.
Bilaga 139a
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall och
ekonom Bertil Westerberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S) lämnar ut ett skriftligt förslag på budgetramar från oppositionspartierna S och V.
Bilaga 139b
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till majoritetspartiernas förslag C, M, MP, FP och KD
(bilaga 139a).
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till oppositionspartiernas förslag. (bilaga 139b).
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kåge Wallners
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2014 till 21:61 kronor per
skattekrona,
att fastställa de finansiella målen för åren 2014-2017,
att fastställa de ekonomiska ramarna för åren 2014-2017, samt
att den objektsvisa fördelningen och finansieringen av investeringsbudgeten för åren
2014-2017 hänskjuts till höstberedningen 2013.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Ingvar Persson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
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§ 140 Ersättning för lärande- och kulturnämndens ordförande
Dnr 2012-272-022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 207/2008, att tillfälligt utöka lärande- och kulturnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad, som då var 50 %, med 25 procent till 75
procent. Kommunstyrelsen beslutade, § 146/2009, att förlänga den tillfälliga utökningen till och med 31 december 2010.
Nämnders ordförande arvoderas med en procentsats av nu gällande riksdagsarvode.
Lärande- och kulturnämndens ordförande arvoderas från och med 1 januari 2011, med
55 % av riksdagsarvodet.
Lärande- och kulturnämnden står inför mycket stora utmaningar under de närmaste
åren. Inte minst de ekonomiska konsekvenserna av förändrade elevantal kommer att
innebära stora krav på anpassningar av verksamheterna. Många av dessa får effekter
som direkt påverkar medborgarna och kräver omfattande insatser i form av medborgarträffar och annat förankringsarbete. Till det kommer ett djupare samarbete med
övriga Hälsingekommuner som åtminstone under en inledande fas kommer att innebära mycket möten och studieresor. Arbetsbelastningen för ordförande i lärande- och
kulturnämnden har ökat under denna omställningsprocess vilket innebär att förtroendetiden inte räcker till.
Av den anledningen har kommunledningsförvaltningen föreslagit, att ersättningen för
lärande- och kulturnämndens ordförande för perioden 1 juli 2012 till och med 31
december 2014 ska vara 75 % av riksdagsarvodet, samt att den ökade kostnaden anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna utskottets förslag med ändringen att ersättningen ska gälla fram till och med 31
december 2013.
Susanne Östh (S) yrkar bifall till Kent Sjöbergs förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Kent Sjöbergs ändring, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ersättningen för lärande- och kulturnämndens ordförande för perioden 1 juli 2012
till och med 31 december 2013 ska vara 75 % av riksdagsarvodet, samt
att den ökade kostnaden anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
______
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§ 141 Personalförstärkning vid överförmyndarverksamheten
Dnr 2013-240-199
Ärendebeskrivning
Överförmyndaren har under många år haft en tjänstgöringsgrad på motsvarande 0,60.
Såväl kraven som volymen har ökat de senaste åren. Inte minst innebär de ensamkommande barnen ganska mycket administrativt arbete. Av dessa anledningar tog
kommunstyrelsen beslut om att förstärka verksamheten genom att inrätta en
administrativ tjänst på 0,25. Behovet av godemän och förvaltare har dock ökat
ytterligare och vid jämförelser med andra kommuner kan man konstatera att
personaltätheten i Hudiksvall är tämligen låg. Det här innebär att möjligheterna att
genomföra den uppföljning och kontroll som är nödvändig är begränsade. Rättsäkerheten för huvudmännen kan därför äventyras om inte en förstärkning av det
administrativa stödet sker.
Under det senaste halvåret har flera fall av oegentligheter upptäckts mer av en slump.
Det har inneburit att överförmyndaren akut har tvingats ta in stöd för att bl.a. ta fram
underlag till polisen och dessutom göra fördjupade granskningar av godemän och förvaltare där den ekonomiska dokumentationen varit bristfällig. För att ytterligare försäkra oss om att det inte förekommer mer oegentligheter så har revisonsföretaget
PriceWaterCooper tagits in nu under våren.
För att på ett tillfredsställande sätt kunna möta behoven arbetsinsatser inom överförmyndarverksamheten under hösten 2013 bedöms det nödvändigt att göra en personalförstärkning. Inför 2014 är det angeläget att detta beaktas i budgetberedningen.
I ett längre perspektiv bör frågan om hur överförmyndarverksamheten ska organiseras
ses över. Konstruktionen med en förtroendevald överförmyndare som ensam ska
hantera dessa alltmer omfattande och komplicerade frågor är knappast rimlig. För att
få tillgång till såväl ekonomisk som juridisk och beteendevetenskaplig kompetens bör
man lämpligen samarbeta med andra kommuner. En möjlig väg skulle kunna vara att
anhålla om att få gå in i den gemensamma överförmyndarnämnd som drivs inom
Sundsvallsregionen med Sundsvall som värdkommun. Den nämnden har ett antal
tjänstemän till sitt förfogande för att upprätthålla överförmyndarfunktionen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att överförmyndarverksamheten från 1
augusti till den 31 december förstärks med 400 000 kronor, att den ökade kostnaden
under 2013 täcks av kommunstyrelsens konto för oförutsett, att behovet av resursförstärkning inom överförmyndarverksamheten under 2014 beaktas i budgetJusterandes
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beredningen, samt att rekommendera, den parlamentariskt sammansatta grupp som
har att se över kommunens organisation inför kommande mandatperiod, att överväga
om inte det mest effektiva och rättssäkra sättet att organisera överförmyndarverksamheten vore att inleda ett samarbete med andra kommuner utifrån en tjänstemannabaserad lösning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att överförmyndarverksamheten från 1 augusti till den 31 december förstärks med
400 000 kronor,
att den ökade kostnaden under 2013 täcks av kommunstyrelsens konto för oförutsett,
att behovet av resursförstärkning inom överförmyndarverksamheten under 2014
beaktas i budgetberedningen, samt
att rekommendera, den parlamentariskt sammansatta grupp som har att se över
kommunens organisation inför kommande mandatperiod, att överväga om inte det
mest effektiva och rättssäkra sättet att organisera överförmyndarverksamheten vore att
inleda ett samarbete med andra kommuner utifrån en tjänstemannabaserad lösning.
______
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§ 142 Yttrande över regionalt utvecklingsansvar i Örebro
län och i Gävleborgs län, DS 2013:14
Dnr 2013-134-109
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun är inbjuden att lämna synpunkter på, Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs län.
Socialdepartementet har i Ds 2013:14 Regionalt utvecklingsansvar i Örebro län och Gävleborgs
län föreslagit att Gävleborgs läns landsting ska överta det regionala utvecklingsansvaret
i vårt län och att lag (2010:630) om regionalt ansvar i vissa län ska omfatta även
Gävleborgs län.
Detta innebär att Landstinget Gävleborg tar över de uppgifter som Region Gävleborg
har i nuläget. Det gäller bland annat att utarbeta, fastställa och samordna genomförandet av en strategi för länets utveckling, samt besluta om bidrag för regional
projektverksamhet. Landstinget får även i uppgift att upprätta en länsplan för regional
trafikinfrastruktur och fattar beslut om regionala företagsstöd.
Socialdepartementet har påpekat att den inlämnade ansökan använder beteckningen
regionkommun. Sådan finns inte i formell mening utan det är landstinget som tar över
det regionala utvecklingsansvaret. De beslutande församlingarna i landstinget får betecknas regionfullmäktige och regionstyrelse, dock inte i samband med allmänna val.
Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet utan eget beslutsförslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslagen i DS 2013:14 Regionalt utvecklingsförslag i
Örebro län och Gävleborgs län.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka förslagen i DS 2013:14 Regionalt utvecklingsförslag i Örebro län och Gävleborgs
län., förutsatt att regeringen fattar erforderliga beslut i frågan.
______
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§ 143 Kattvikskajen
Dnr 2012-480-214
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 280/2012, att uppdra åt byggnadsnämnden att
omedelbart påbörja ett detaljplanerarbete för Kattvikskajen avseende handel, bostäder,
hotell, rekreation, kontor och blandade verksamheter.
Byggnadsnämnden har kort därefter uppdragit åt plan- och bygglovskontoret att ta
fram ett förslag till ny detaljplan som gör det möjligt att bygga enligt kommunstyrelsens beslut på den norra delen av Kattvikskajen som till större del sedan tidigare
är detaljplanelagd för centrumändamål och busstrafik (dnr PLAN.2012.19).
Sedan tidigare finns markanvisningsavtal för intressenter som önskar bygga hotell
respektive kontor på berört område. Efter kommunstyrelsens beslut har två ytterligare
intressenter ansökt om markanvisningsavtal för flerfamiljshus inom området.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar ett inriktningsbeslut om att påbörja exploateringen av Kattvikskajen i Hudiksvalls hamnområde.
Därmed skapas förutsättningar för boende, kontor, handel och andra verksamheter
samt ytor för allmänheten i ett centralt läge nära stadskärnan, havet och goda
kommunikationer. Inriktningsbeslutet medför att kommunen avsätter medel för att
planera, projektera och på annat sätt förbereda en exploatering. Beslutet innebär också
en viljeinriktning från kommunens sida att göra de investeringar i kajer och annan
infrastuktur som är kalkylerade. Fullmäktige har dock möjlighet att ompröva detta
innan investeringarna kommer till stånd om förutsättningarna påtagligt skulle förändras.
Utifrån det underlag som finns i ärendet bedömer kommunledningsförvaltningen att
investeringskostnaderna för området uppgår till 115-140 miljoner kronor exklusive
intäkter från markförsäljning. Den största delen av kostnaderna hänförs till arbetet
med att riva, förstärka och ersätta befintlig kaj samt att bygga vägar, parkeringar,
grönstråk och annan infrastruktur. Medel avsätts också till planläggning och
projektering. Kalkylen omfattar i detta skede däremot inte byggnationer av en
sammanhängande hamnallé med planskild korsning över järnvägen och broförbindelse
till Hamngatan. En sådan etapp får anstå tills det föreligger ett tydligt behov och en
hållbar finansiering av sådana trafiklösningar.
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Det finns ett tydligt marknadsintresse som bl.a. visas i markanvisningsavtal eller begäran om sådant, varför försäljningsintäkterna i det kortare perspektivet kan beräknas
till 25-30 miljoner kronor. Kommunens nettokostnad för exploateringen, som inte är
budgeterad inom investeringsramen, uppgår därför till cirka 85-115 miljoner kronor.
Med en avskrivningstid om 30 år och med nuvarande mycket låga ränteförhållanden
om cirka 2 % kommer kommunens årliga kapitalkostnad att uppgå till cirka 6-7
miljoner kronor, vilket kommer att påverka kommunens resultatbudget.
Kommunledningsförvaltningen väljer att inte räkna med några s.k. dynamiska effekter,
men det måste ändå hållas för troligt att utvecklingen av Kattvikskajen kan leda till en
ökad inflyttning och större dynamik i näringslivet, vilket medför ökade intäkter för
kommunen.
Det finns enligt kommunledningsförvaltningen stöd i kommunens översiktsplan från
2008 att undanta Kattvikskajen från en fördjupad översiktsplan då det tydligt pekades
ut att området ska användas till bostäder och ska anslutas med en strandpromenad.
Kommunledningsförvaltningen anser att det fortsatta plan- och utredningsarbetet får
avgöra om det är hela Kattvikskajen eller dess norra del som ska detaljplaneläggas i
detta skede, och att det är lämpligt att kommunstyrelsen på fullmäktiges uppdrag ger
närmare anvisningar om detta. Beslut om detaljplan för Kattvikskajen, eller del därav,
kommer att fattas av kommunfullmäktige. Med hänsyn till att området är centralt beläget, viktigt för kommunens utveckling och kommer att beröra en stor allmänhet är
det angeläget att processen präglas av inbjudan till medborgerligt deltagande.
Under alla omständigheter förutsätter en detaljplaneläggning av Kattvikskajen att
kommunfullmäktige ändrar sitt tidigare beslut om att hela hamnområdet ska bli föremål för en fördjupad översiktsplan. Det måste av det nya beslutet tydligt framgå att
Kattvikskajen, eller berörd del därav, inte omfattas av fördjupningsarbetet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunen påbörjar ett exploateringsarbete för att utveckla stadsdelen Kattvikskajen i Hudiksvall i enlighet med
föreslagen inriktning, att uppdra till kommunstyrelsen att vara övergripande ansvarig
för exploateringsarbetet, att uppdra till tekniska nämnden att, i enlighet med de
närmare anvisningar som anges av kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga
projekterings- och andra förberedelsearbeten, för vilket det anslås maximalt 9 miljoner
kronor, inklusive eventuella markförvärv, att uppdra till tekniska nämnden att till
fullmäktige redovisa en aktuell och utförlig kostnads- och intäktskalkyl innan arbetet
med kajförstärkning, infrastruktur och marköverlåtelser genomförs, att uppdra till
byggnadsnämnden att, enligt de närmare anvisningar som anges av kommunstyrelsen,
upprätta ett förslag till detaljplan som beslutas av kommunfullmäktige, för vilket det
anslås maximalt 1 miljon kronor, att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån om
maximalt 10 miljoner kronor, att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den ökade
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kapitalkostnaden i kommande budgetarbete, att ändra kommunfullmäktiges beslut §
127/2011 på så sätt att Kattvikskajen, eller berörd del av Kattvikskajen, inte omfattas
av arbetet med fördjupad översiktsplan för hamnområdet, samt att upphäva
kommunfullmäktiges beslut § 211/2007 avseende visionsarbete för Kattvikskajen.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
följande ändring: att kostnaderna för påbörjandet av exploateringsarbetet på
Kattvikskajen finansieras endera med lån eller med uttag av kapital från försäljningsmedlen beroende på hur ränteläget på marknaden är vid den aktuella tidpunkten (attsats nr 6).
Håkan Rönström (M) yrkar att att-sats 5 och 8 stryks helt (att uppdra till byggnadsnämnden
att, enligt de närmare anvisningar som anges av kommunstyrelsen, upprätta ett förslag till detaljplan
som beslutas av kommunfullmäktige, för vilket det anslås maximalt 1 miljoner kronor och, att ändra
kommunfullmäktiges beslut § 127/2011 på så sätt att Kattvikskajen, eller berörd del av
Kattvikskajen, inte omfattas av arbetet med fördjupad översiktsplan för hamnområdet), i övrigt
bifall till kommunledningsförvaltningens förslag..
Bengt-Åke Nilsson (C) tillstyrker Håkan Rönströms förslag.
Mikael Löthstam (S) vill få antecknat till protokollet att även detaljplaner föregås av
samrådsförfarande.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan
Rönströms förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Håkan
Rönströms förslag, röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen beslutat bifalla Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Ingvar Persson
(S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
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Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således
beslutat enligt Håkan Rönströms förslag gällande Kattvikskajen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen påbörjar ett exploateringsarbete för att utveckla stadsdelen Kattvikskajen i Hudiksvall i enlighet med föreslagen inriktning,
att uppdra till kommunstyrelsen att vara övergripande ansvarig för exploateringsarbetet,
att uppdra till tekniska nämnden att, i enlighet med de närmare anvisningar som anges
av kommunstyrelsen, genomföra nödvändiga projekterings- och andra förberedelsearbeten, för vilket det anslås maximalt 9 miljoner kronor, inklusive eventuella
markförvärv,
att uppdra till tekniska nämnden att till fullmäktige redovisa en aktuell och utförlig
kostnads- och intäktskalkyl innan arbetet med kajförstärkning, infrastruktur och marköverlåtelser genomförs,
att bemyndiga kommunstyrelsen att uppta lån om maximalt 10 miljoner kronor,
att uppdra till kommunstyrelsen att beakta den ökade kapitalkostnaden i kommande
budgetarbete, samt
att upphäva kommunfullmäktiges beslut § 211/2007 avseende visionsarbete för
Kattvikskajen.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Ingvar Persson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 144 Yttrande över fördjupad översiktsplan för
Ostkustbanan – Nordanstigs kommun
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Nordanstigs kommun har upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för
Ostkustbanan, samrådsskedet. Samrådstiden upphör den 15 maj 2013.
Kommunledningsförvaltningen har fått förlängd remisstid till den 4 juni.
Förslaget rymmer två huvudkorridorer – en i västlig och en i östlig sträckning.
Yttrande

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner bildar en gemensam arbetsmarknadsregion.
Pendlingsrelationen, med stor inpendling från Nordanstig till Hudiksvall, men även en
tydlig pendling i motsatt riktning, pekar på behovet av goda kommunikationer. Till
detta kommer att majoriteten av Nordanstigs ungdomar väljer att bedriva sin
gymnasieutbildning i Hudiksvall.
En nyckelfråga är antal stationslägen för regionaltågstrafiken i Nordanstigs kommun.
Visserligen påverkar en utökning av stationslägena restiden för både regional- och
fjärrtågstrafiken, men samtidigt skulle detta förstärka pendlingsmöjligheterna, för både
arbete och utbildning. Detta givet att befolknings- och andra förutsättningar för valda
stationslägen är de rätta. Hudiksvalls kommun anser mot den bakgrunden att det finns
skäl för Nordanstig att gå vidare i fördjupningsarbetet med två stationslägen för
regionaltågstrafiken.
Befolkningskoncentrationen kring stationslägena och tätorternas inbördes avstånd
indikerar att Gnarp och Harmånger bör vara utgångspunkten om det ska finnas två
stationslägen i Nordanstigs kommun. Hudiksvalls kommun förordar därför alternativ
2, den västliga sträckningen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan i Nordanstigs
kommun antas.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande över fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan i Nordanstigs kommun.
______
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§ 145 Yttrande över fördjupad översiktsplan för
Ostkustbanan – Gävle kommun
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Gävle kommun har gett Hudiksvalls kommun möjlighet att yttra sig över förslag till
översiktsplan för Ostkustbanan Gävle Central – norra kommungränsen i Gävle
kommun. Samrådstiden är 19 april – 10 juni 2013.
Förslaget är uppdelat dels i en sträcka mellan Gävle och Axmartavlan och dels mellan
Axmartavlan och norra länsgränsen i Gävle kommun. För bägge delsträckor finns två
förslag till korridorer – en västlig och en östlig sträckning.
Yttrande

Hudiksvalls kommun anser att det är av stor vikt för hela regionen att det skapas förutsättningar för ett stationsläge för regionaltågtrafiken så nära Gävle sjukhus som
möjligt. Detta underlättar för ökad samverkan mellan länssjukvården som bedrivs på
sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – till nytta för patienter, deras anhöriga och personal. Alternativ Väst ger sådan möjlighet, till skillnad från Alternativ Öst.
Till detta kommer att det västra alternativet sannolikt orsakar mindre störning för befintlig tågtrafik under byggtiden. Hudiksvalls kommun förordar mot den bakgrunden
Alternativ Väst på delsträckan Gävle-Axmartavlan.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att yttrande avges i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med Kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 146 Översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län (tematiskt tillägg till ÖPL 2008)
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Ärendet avser ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 angående en vindkraftsplan
för Hudiksvalls kommun. Detta är samråd 2, efter att tidigare år samråd 1, utställning 1
och utställning 2 behandlats.
Plan- och bygglovskontoret har framarbetat ett planförslag som redovisar mark- och
vattenområden som bedöms lämpliga för vindkraft.
Planen innehåller 9 områden på land (Silja, Järnblästen, Vallåsen, Frisbo,
Stor-Dragåsen, Storåsen, Överälve, Högås och Finnicka) och ett i havet (Gretas
Klackar).
Planen består av en beskrivning i text och en plankarta och går via byggnadsnämnden
till kommunstyrelsen för beslut om samrådsutställning- och remiss.
Byggnadsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen besluta att områdena Vallåsen,
Järnblästen och Frisbo ska utgå ur Översiktsplan för Vindkraft i Hudiksvalls kommun,
samt att därefter besluta om samrådsutställning- och remiss av Översiktsplan för
Vindkraft i Hudiksvalls kommun.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att Översiktsplan för Vindkraft i Hudiksvalls
kommun, tematiskt tillägg vindkraft, lämnas ut för samrådsutställning- och remiss i
enlighet med plan- och bygglovskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh i ärendet.
Olle Borgström (S), Mikael Löthstam (S) och Delshad Saleh (V) yrkar bifall till
byggnadsnämndens förslag (att områdena Vallåsen, Järnblästen och Frisbo ska utgå ur
Översiktsplan för Vindkraft vid samrådsutställningen) ).
Kåge Wallner (MP), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson
(C) yrkar bifall till bygglovskontorets förslag (att samtliga 9 områden ska ingå vid samrådsutställningen).
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners m.fl.
förslag eller till Olle Borgströms m.fl. förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Kåge Wallners m.fl. förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att Översiktsplan för Vindkraft i Hudiksvalls kommun, tematiskt tillägg vindkraft,
lämnas ut för samrådsutställning- och remiss i enlighet med plan- och bygglovskontorets förslag.
Emot beslutet och till förmån för Olle Borgström m.fl. förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Ingvar Persson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 147 Ansökan om planändring MO 3:30 m.fl. (Medskog)
Dnr 2011-142-214
Ärendebeskrivning
ROPH Invest AB har till kommunfullmäktige/kommunstyrelsen, ansökt om ändring
av gällande detaljplan vid vägkorsningen E4 och Rv 84, så att även handel blir tillåten
användning. Ändringen avser den del av planområdet som ligger norr om Rv 84.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-04-16 att med hänvisning
tillgällande reglemente, överlämna ärendet till byggnadsnämnden för handläggning.
Förutsättningar

Gällande detaljplan, som upprättades för att kunna etablera bebyggelse i anslutning till
ny vägkorsning, färdigställdes i maj 2011. (Hälsingtuna 11:9) Tillåten användning enligt
detaljplanen är bilservice, kontor samt industri. Ett ärende om handel, Dnr Plan
2012.10, har tidigare behandlats av byggnadsnämnden. Ärendet avsåg då i ett första
skede hela planområdet, men ändrades i senare skede att avse endast den norra delen
av området dvs. samma område som nuvarande ansökan. Byggnadsnämnden beslutade
2013-03-14 § 26, att avsluta det pågående planarbetet och inte ändra detaljplanen för
det norra planområdet.
Byggnadsnämnden har beslutat att ansökan ska sändas till kommunfullmäktige utan
eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar plan- och bygglovschef Lennart
Westberg i ärendet.
Delshad Saleh (V) vill antecknat till protokollet att byggnadsnämnden bör få i uppdrag
att upprätta detaljplan för Södra Kattvikskajen.
Ann Berg (FP) yrkar att ärendet bordläggs i avvaktan på att Handelsstrategin blir antagen.
Kåge Wallner (MP) yrkar att ärendet avvisas eftersom ärendet redan prövats i byggnadsnämnden.
Delshad Saleh (V) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Efter 10 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (69)

Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

Mikael Löthstam (S) yrkar att byggnadsnämnden i den fortsatta hanteringen av detaljplanen beaktar den handelsstrategi som håller på att arbetas fram i kommunen.
Sammanträdet ajourneras i ytterligare 10 minuter. Efter 10 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag samt att byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan som medger handel i området
norr om väg 84 för fastigheten Mo 3:30 m.fl. med undantag för livsmedelshandel.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Ann Bergs förslag om
bordläggning, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Bengt-Åke
Nilssons och Mikael Löthstams förslag eller till Kåge Wallners förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Bengt-Åke Nilssons och Mikael Löthstams förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan som medger
handel i området norr om väg 84 för fastigheten Mo 3:30 m.fl., med undantag för livsmedelshandel, samt
att byggnadsnämnden i den fortsatta hanteringen av detaljplanen beaktar den handelsstrategi som håller på att arbetas fram i kommunen.
Emot beslutet reserverar sig Ann Berg (FP), Kåge Wallner (MP) och Delshad Saleh
(V).
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§ 148 Medlemskap i Hydraulikkluster
Dnr 2012-315-141
Ärendebeskrivning
I syfte att stärka den regionala utvecklingsmiljön inom hydraulik- och mekatronikområdet har ett antal företag med stöd från kommunen bildat Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förening. För att utröna hur stort intresset är bland övriga företag i
branschen och hur man skulle kunna gå vidare för att skapa ett hydraulik- och
mekatronikkluster i Hudiksvallsregionen, genomförs för närvarande en förstudie.
Kommunstyrelsens beslutade, § 201/2012, att kommunen inte ska gå in som medlem i
den ideella föreningen Hudiksvalls hydraulikkluster med hänvisning till att Hudiksvalls
Näringslivs AB är med och därmed kan anses representera kommunen. Det har dock
framkommit att det vore en viktig markering och har ett stort symbolvärde om
kommunen som förvaltningsorganisation också kan vara medlem. Det kan ha stor
betydelse för föreningens legitimitet inte minst i regionala-, nationella och
internationella sammanhang.
Kommunstyrelsen beslutade § 309/2012 att ansöka om medlemskap i Hudiksvalls
hydraulikkluster ideell förening och att utse Olle Persson som kommunens representant i föreningen.
Föreningen har därefter uttalat att man gärna vill ha en politiskt tillsatt förtroendevald i
föreningsstyrelsen i likhet med Fiber Optic Valley.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens allmänna utskott att avgöra frågan.
______
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§ 149 Medlemskap i ECAD European Cities Against Drugs
Dnr 2013-148-761
Ärendebeskrivning
ECAD, European Cities Against Drugs bildades 1994 i Stockholm av ett antal
europeiska storstäder som en reaktion mot det nätverk, European Cities On Drug
Policy, som bildades året innan med syftet att verka för legalisering av narkotika samt
en allmän liberalisering av narkotikapolitiken.
Kravet för att bli medlem i ECAD är att beslut fattas i kommunfullmäktige att underteckna resolutionen. Dessutom ska en kontaktperson utses, som är intresserad och
kunnig i narkotikafrågan och att delta i aktiviteter som ECAD arrangerar, d v s årlig
borgmästarkonferens, regionala och internationella konferenser.
Den 20 maj 1996 beslutade kommunfullmäktige att Hudiksvalls kommun ska ansluta
sig till Stockholmsresolutionen – ECAD.
ECADs mål är att på olika sätt verka för at stödja och försvara FNs konventioner på
narkotikaområdet vilka utgör en stark grund i arbetet mot en legalisering av narkotika
och dessutom i princip omöjliggör en formell legalisering i de länder som undertecknat
konventionerna.
ECADs högsta beslutande organ är Mayors´ Conference (Borgmästarkonferens) som
genomförs en gång per år i någon av medlemsstäderna.
Under senare år har antalet medlemsstäder ökat markant, inte minst i Östeuropa.
Detta är viktigt också ur ett svenskt perspektiv då dessa länder utgör betydelsefulla
smugglingsleder för narkotika men också fungerar som producenter av olika typer av
narkotika. En del av dessa stater saknar också en sammanhållen nationell narkotikapolitik varför ECAD-medlemskapet har blivit en sammanhållande kraft för dessa
städer. En mer negativ utveckling kan också iakttas då ett antal huvudstäder, som t ex
London, Paris, Berlin och Köpenhamn lämnat ECAD. Ett annat dilemma som blivit
mer påtagligt under senare år är att ett antal städer inte betalar in medlemsavgiften,
vilket medför att ECADs kansli har svårt att fullfölja de uppgifter man åtagit sig.
Personalstyrkan vid kansliet har halverats under 2010 och består idag av två personer.
Detta betyder att utåtriktat arbete, som t ex värvning av nya medlemsstöder, lobbyaktiviteter på EU-nivå och andra internationella arenor blivit lidande.
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Hudiksvalls kommuns deltagande i ECAD

Under de första medlemsåren deltog representanter från socialtjänsten samt politiska
företrädare i en rad regionala och nationella konferenser. 2003 deltog Hudiksvalls
kommun i en borgmästarkonferens i Riga. Efter 2003 har engagemanget i ECAD varit
lågt.
Social- och fritidsnämnden har beslutat att ta upp frågan om representation på
borgmästarkonferensen med kommunstyrelsens ordförande. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta, att medlemskapet i ECAD ska kvarstå, samt att ta fram en aktivitetsplan för hur Hudiksvalls kommun kan använda sitt medlemskap i ECAD på ett
optimalt sätt.
Allmänna utskottet har föreslagit att medlemskapet i ECAD kvarstår och att kommunstyrelsen utser representant/-er för deltagande i EACDs borgmästarkonferens.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar att kommunfullmäktiges ordförande eller någon annan ur
kommunfullmäktiges presidium får bli kommunens representant/er vid EACDs
borgmästarkonferens.
Kommunstyrelsen beslutar
att medlemskapet i ECAD kvarstår, samt
att kommunfullmäktiges ordförande eller någon annan ur kommunfullmäktiges
presidium får bli kommunens representant/er vid EACDs borgmästarkonferens.
______
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§ 150 Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Forsa
och Näsviken
Dnr 2010-209-035
Ärendebeskrivning
Pia Sundberg, Näsviken har, i ett medborgarförslag, föreslagit att rälsen tas bort på
Dellenbanan och att den i stället asfalteras för att skapa en cykelväg. Vintertid kan
sträckan användas som skidspår.
Förutvarande planeringschef Bengt Gill föreslog 2010 i förvaltningens yttrande att det
bör genomföras en utredning om att använda Dellenbanan som gång- och cykelväg.
Medborgarförslaget borde anses besvarat samtidigt som tekniska nämnden skulle få i
uppdrag att genomföra nämnda utredning.
Kommunstyrelsens au beslutade i december 2010 att avstyrka medborgarförslaget
§ 39/2010. Kommunstyrelsen beslutade i februari 2011 att ärendet ska utgå från
sammanträdet, § 23/2011.
Kommunledningsförvaltningen har fått ärendet för förnyad beredning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Gång- och cykelväg mellan Hudiksvall och Sörforsa respektive Näsviken berör det
statliga vägnätet, väg 84, och torde därför i första hand vara en angelägenhet för Länstransportplanen. Kommunen har ett stort intresse av och vill stödja en väl fungerande
infrastruktur också på det statliga vägnätet, vilket omfattar även gång- och cykelvägar.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det finns ett behov av att förstärka
skyddet för cyklister och gående längs väg 84, som efter ombyggnationen av E4,
periodvis fått ökat trafikflöde. Frågan har vidare bäring på den övergripande fysiska
planeringen i kommunen. Detta sammantaget medför att innehållet i medborgarförslaget anses vara en angelägenhet för kommunen.
Kommunen har i en skrivelse per april 2013 till Region Gävleborg påtalat behovet av
ett antal cykelvägar på det statliga vägnätet. Bland dessa återfinns sträckan HudiksvallForsa-Näsviken.
I kommunens översiktsplan från 2008 pekas Dellenbanan ut som ett utrednings-område. ”Detta hindrar dock inte att den kan nyttjas som cykelled eller musei- och turistjärnväg, ej heller att järnvägsviadukten över Kalvstigen rivs eller förändras.”
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(Hudiksvalls kommun, Översiktsplan 2008, s 101.) Kommunfullmäktige har därmed i
översiktsplanen öppnat för möjligheten att använda banan för cykeltrafik, oaktat om
Dellenbanan i ett senare skede och enligt en framtida utredning kommer att trafikeras
med gods- och persontåg eller inte.
Kommunfullmäktige har dessutom gett byggnadsnämnden, med stöd att tekniska
nämnden, ett uppdrag att skapa en cykelplan, § 12/2012. Uppdraget, som handlar om
att stärka cyklingens roll i samhället, rymmer även en del som handlar om cykelvägnätet mellan tätorterna i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att det är lämpligt att medborgarförslaget
överlämnas till arbetet med cykelplan där det kan bli föremål för en mer samlad
prövning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit, att byggnadsnämnden får i uppdrag,
med stöd av tekniska nämnden, att i arbetet med cykelplan pröva om Dellenbanan,
eller del av Dellenbanan, lämpar sig för cykeltrafik, samt att därmed anse medborgarförslaget besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att byggnadsnämnden får i uppdrag, med stöd av
tekniska nämnden, att i arbetet med cykelplan pröva om Dellenbanan, eller del av
Dellenbanan, lämpar sig för cykeltrafik, alternativt annan lösning för motsvarande
sträckning, samt att anse medborgarförslaget besvarat.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) och Mikael Löthstam
(S) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra byggnadsnämnden, med stöd av tekniska nämnden, att i arbetet med cykelplan pröva om Dellenbanan, eller del av Dellenbanan, lämpar sig för cykeltrafik,
alternativt annan lösning för motsvarande sträckning, samt
att anse medborgarförslaget besvarat.
______
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§ 151 Medborgarförslag om kollektivtrafik på Öster i
Hudiksvall
Dnr 2013-077-035
Ärendebeskrivning
Olle Johansson, Stamnäs, Hudiksvall har väckt ett medborgarförslag om att stadsbussarna mot öster ska dras närmare hälsocentralen vid Varvet samt att kommunen rustar
det s.k. industrispåret mot öster och att företaget Rosenqvist Rail utvecklar den spårbundna trafiken på sträckan.
När det gäller förslaget om hållplats vid hälsocentralen på Varvet kan kommunledningsförvaltningen konstatera att hälsocentraler och sjukhus är viktiga målpunkter för
kollektivtrafiken. I dagsläget finns en hållplats för stadstrafiken på Hamngatan ett
stycke väster om Varvet. Kommunen anser att hållplatsen inte ligger optimalt då
sträckan till hälsocentralen är onödigt lång samtidigt som standarden på hållplatsen är
låg. Kommunen har därför påbörjat en diskussion med X-trafik om möjligheterna att
flytta hållplatsen närmare Varvetområdet samt göra den mer tillgänglig med gångförbindelse från Varvet och hamnområdet. Frågan om finansiering av åtgärden är inte
löst i dagsläget. Däremot finns det flera invändningar mot att flytta hållplatsen från
Hamngatan in på järnhandelsområdet.
När det gäller förslaget om att rusta industrispåret och att trafikera det med spårvagnar
vill kommunledningsförvaltningen anföra följande. Industrispåret ägs i olika delar av
Trafikverket och kommunen. Spåret används för närvarande inte och har heller inte
trafikerats under de senaste åren. I kommunens förslag till översiktsplan för östra
hamnområdet, som är föremål för utställning under april-juni 2013, anges att järnvägstrafik inte är aktuell på spåret som på skikt ska kunna plockas bort. Industrispårets
framtid kommer därför samlat att prövas i översiktsplaneprocessen. Även om spåret
skulle bli kvar kan kommunledningsförvaltningen inte se att det finns förutsättningar
för spårbunden persontrafik i området.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget i den del som
avser busstrafik på öster ska anses vara besvarat, samt att medborgarförslaget i den del
som avser upprustning och trafik på industrispåret mot östra stadsdelen ska avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget i den del som avser busstrafik på öster anses besvarat, samt
att medborgarförslaget i den del som avser upprustning och trafik på industrispåret
mot östra stadsdelen avslås.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

57 (69)

Sammanträdesdatum

2013-06-04

Kommunstyrelsen

§ 152 Motion om en skola för alla
Dnr 2009-240-008
Ärendebeskrivning
En motion inkom till kommunfullmäktige den 22 maj 2009 från Karl-Olof Tunelid
(M), Bibbi Segerbrand (M), Otti Hammar (M), Eva Rennerfelt, (FP) och Susanne
Bodin (KD) om En skola för alla. Motionsskrivarna vill följande:
•

Gör en omorganisation så att likvärdighet och kvalité ökar i våra skolor.

•

Hudiksvalls skolor ska få profilera sig.

•

Hudiksvalls skolor ska bli fritt sökbara.

•

Avskaffa alla skolupptagningsområden.

•

Ge föräldrar/vårdnadshavare möjlighet att välja två alternativ till skola.

•

Bilda fyra enheter med år 7-9.

Lärande- och kulturnämndens yttrande

Sedan motionen skrevs har flera beslut tagits som inneburit förändringar gällande
organisation av skolenheter i Hudiksvalls kommun. En ny skollag och nya läroplaner i
kombination med ett målmedvetet förbättringsarbete ute på alla skolor har lett till förbättrade resultat i grundskolan.
Vi har idag fyra skolenheter med åk 7-9 verksamhet. Förutsättningar att få behöriga
lärare i alla ämnen ökar då skolenheterna ej är för små, behöriga lärare i alla ämnen är
en viktig förutsättning för ökad kvalitet och förbättrade resultat.
Möjlighet finns för alla skolor att under elevens val respektive skolans val arbeta med
fördjupning inom ett ämne respektive ämnesområde.
Fri sökning kan ske till alla skolor men betydande kostnader skulle uppstå om gratis
skolskjuts skulle erbjudas. Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar/budget har
verksamheten därför ej sett några möjligheter att avskaffa nuvarande skolupptagningsområden. Det skulle innebära betydande ekonomiska men även organisatoriska svårigheter.
Lärande- och kulturnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige besluta att
motionen därmed är besvarad.
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Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
____
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§ 153 Val av ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott efter Bente Sandström (S)
Dnr 2013-209-102
Ärendebeskrivning
Då Bente Sandström (S) entledigats från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen,
har kommunstyrelsen att utse ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsens allmänna utskott utse 700130-7565, Susanne
Östh (S), Skolvägen 23, 820 62 Bjuråker.
____
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§ 154 Val av ledamöter till styrgruppen för utbildningssamverkan i Hälsingland
Dnr 2013-257-610
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter (en från majoriteten och en från
oppositionen i kommunstyrelsen samt en från lärande- och kulturnämnden)till styrgruppen för utbildningssamverkan i Hälsingland.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Hudiksvalls kommuns ledamöter i styrgruppen för utbildningssamverkan i
Hälsingland utse Caroline Schmidt (C), Mikael Löthstam (S) och Stefan Bäckström (C).
____
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§ 155 Förslag till nytt personuppgiftsombud inom kommunstyrelsens verksamhetsområde
Dnr 2013-258-020
Personuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor
mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet
"behandlas" är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning,
spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler
som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har
alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.
I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Lagen bygger
i hög grad på samtycke och information till de registrerade. Det finns också regler om
säkerhet och rättelse av felaktiga uppgifter. Företag, myndigheter, föreningar och andra
kan utse personuppgiftsombud som självständigt kontrollerar att personuppgifter behandlas korrekt inom verksamheten.
Personuppgiftsombud

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas på
ett korrekt och lagligt sätt inom den egna organisationen. Personuppgiftsombudet kan
jämföras med en internrevisor som påpekar fel och brister till den som är personuppgiftsansvarig. När man vill utse ett personuppgiftsombud anmäler man det till
Datainspektionen.
Kommunstyrelsens utsåg 2001 kommunsekreterare Pia Embretsén till sitt personuppgiftsombud. Pia Embretsén har för avsikt att kliva av uppgiften som personuppgiftsombud och föreslår att kommunstyrelsens utser utredare Annika Forslin till
nytt personuppgiftsombud och att anmäla detta till datainspektionen.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse utredare Annika Forslin till kommunstyrelsens personuppgiftsombud, samt
att anmäla detta till datainspektionen.
____
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§ 156 Projektsamordning av arbetet med ”Framtidspaket
Hudik”
Dnr 2013-252-029
Ärendebeskrivning
Genom Ericssons planerade nedläggning, HIAB:s i det närmaste halvering av verksamheten och Iggesund paperboards minskning av antalet anställda med cirka 100
tjänster, har Hudiksvall på allvar fått vidkännas den skärpta globala konkurrensen.
Såväl på nationell som regional och lokal nivå blir det i framtiden än mer nödvändigt
att utveckla befintliga företag och skapa förutsättningar för nya företag.
Inte minst i Gävleborgs län med den höga arbetslöshet som råder, är det nödvändigt
att tänka nytt och utveckla nya branscher. Hudiksvall har i grunden goda förutsättningar att möta denna omställning. Näringslivet är relativt differentierat och det
finns en tradition av nyskapande och handlingskraft. Genom Fiber optic valley (Fov),
som är en av Sveriges mest intressanta nationella innovationskluster, finns det tillgång
till hög kompetens och många kontaktytor inom ramen för det innovationssystem man
utvecklat.
Samarbetet mellan näringslivet och de offentliga verksamheterna är goda och ett
gemensamt utvecklingsarbete som går under namnet ”Glada Hudik-språnget” har
nyligen dragits igång. Det finns en anda som präglas av framtidstro och en starka
gemensam vilja att möta de utmaningar som de planerade uppsägningarna innebär.
Hudiksvalls kommun har tillsammans med en rad olika aktörer, direkt efter att
Ericssons planer offentliggjordes, påbörjat ett arbete med olika aktiviteter/delprojekt
som går under samlingsnamnet ”Framtidspaket Hudik”. Även om det givetvis ingår en
rad akuta åtgärder är huvudfokus i det arbetet att långsiktigt stödja en omstrukturering
av näringslivet.
Eftersom arbetet är så omfattande och komplext och risken för dubbelarbete är stor,
är det absolut nödvändigt att samordna arbetet. Samtliga aktörer är överens om att en
projektsamordnare snarast bör utses. För att inte förlora tid genom projektansökningar
bör kommunen ta initiativet till att utse och tills vidare finansiera samordnaren.
Parallellt bör diskussioner föras med externa aktörer om möjligheter till delfinansiering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att snarast utse en projektsamordnare
för samordning av ”Framtidspaket Hudik” fram till 2013-12-31.
att den ökade kostnaden anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
____
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§ 157 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om att en handelskammare
för nordöstra Kina håller på att lokaliseras till Hudiksvall.
Ipod till samtliga närvarande ledamöter och ersättare kommer att delas ut efter avslutning av sammanträdet. De som ej är närvarande får kvittera ut en Ipod i
kommunens reception.
Ordföranden tackar för informationen
____
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§ 158 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
1

2
3

Dnr 2013-185-312
Skrivelse till Region Gävleborg angående reviderade önskemål – cykelvägar på
det statliga vägnätet
Dnr 2013-196-809
Information från Arkiv Gävleborg om verksamheten under 2012
Dnr 2011-510-035
Redovisning, från social- och fritidsnämnden, av fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättning
Dnr 2013-198-007

4

Revisionsberättelse för Inköp Gävleborg

5

Dnr 2013-228-191
Inspektion av överförmyndaren i Hudiksvalls kommun den 24 april 2013.

6

Beslut från Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun samt Sandvikens kommun
angående mellankommunal utjämning för hemsjukvården.

7

Sammanträdesplan för SKL för år 2014

8

Förbundsavgift år 2014 till SKL

9

Dnr 2008-432-370
Avskrivning av tillståndsansökan gällande vindkraftanläggning på fastigheten
Gammelsträng 7:3 m.fl.
Dnr 2011-105-427

10

Avskrivning av tillståndsansökan gällande vindkraftanläggning på fastigheten
Hagen 5:12 m.fl.
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§ 159 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet.
Beslut om bidrag till byalag:
Brännås/Brändbo Byalag
Rogsta Socken intresseförening
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-04-16
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-04-16
____
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§ 160 Ändrad Firmateckning 2013
Med ändring av Kommunstyrelsens beslut 2012-12-06, § 293 föreslår Kommunledningskontoret kommunstyrelsens besluta
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt eller
vice ordförande Jonas Holm, jämte kommunchef Bengt Friberg eller ekonomichef
Staffan Lindvall,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall eller teknisk chef Jan Kroppegård, att
tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka, utföra och bevaka Hudiksvalls
kommuns talan vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag, samt att vid konkurs eller exekutiv
auktion bevaka kommunens talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens konton till
ordföranden Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonom/finanschef Lena Johansson,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg, Jenny
Lindberg, Susanne Eriksson samt Gunnel Sundström. Ordinarie attestant skall alltid
underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonom/finanschef Lena
Johansson, ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg,
Gunnel Sundström, Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson,
ekonomihandläggarna Lena Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för
Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns
bankräkningar, Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonom/finsnschef Lena
Johansson, ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg,
Gunnel Sundström, Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson,
ekonomihandläggarna Lena Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för
Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns
donationsfonders bankräkningar (innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen, Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets allmänna
stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets allmänna elevstiftelse, Gymnasiets
enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R
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Frykmans stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms musikstiftelse,
Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse,
Stens fontänfond, Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond),
att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, ekonom/finanschef Lena Johansson,
ekonomerna Susanne Eriksson och Jenny Lindberg att, två i förening teckna
Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör kommunens medelsförvaltning
och penninghantering (Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen
2013-04-25, § 115).
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