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§ 127 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen,
omsorgsnämnden samt social- och fritidsnämnden.
Dnr 2011-572-003
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har sett över kommunledningsförvaltningen vad avser uppdrag, utvecklingsområden och organisation. En av förändringarna handlar om att förbättra
samordningen av s.k. horisontella frågor, det vill säga, frågor som berör flera förvaltningar och/eller är kommunövergripande.
Som ett led i detta flyttas några specialister med ansvar för horisontella frågor över
från programnämndernas förvaltningar till kommunledningsförvaltningen vars
politiska nämnd är kommunstyrelsen.
I några av de berörda fallen finns ansvarsområdena reglerade i nämndernas
reglementen. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att detta ansvar förs över
från omsorgsnämnden respektive social- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
Berörda reglementen redovisas nedan

Förändring av omsorgsnämndens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 9 Nämnden svarar för att bistå intresseorganisationer och kommunala förvaltningar med råd och
stöd i deras arbete för personer med funktionsnedsättning.
Förändring
Paragrafen utgår från omsorgsnämndens reglemente. Ansvaret flyttas från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
Förändring av social- och fritidsnämndens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 2 Nämnden svarar för familjerådgivning samt fullgör kommunens uppgifter vad gäller flyktingfrågor. Nämnden ansvarar också för familjerätt.
Nämnden svarar för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande
arbete.
Justerandes
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Föreslagen lydelse

§ 2 Nämnden svarar för familjerådgivning samt fullgör kommunens uppgifter vad gäller flyktingfrågor. Nämnden ansvarar också för familjerätt.
Förändring av kommunstyrelsens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 7 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen har hand om
-

övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl kommunens insatser för besöksnäringen samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

-

kommunens centrala informationsverksamhet,

-

kommunens IT-verksamhet,

-

reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,

-

kommunens centrala upphandlingsverksamhet,

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd,

-

konsumentrådgivning,

-

energirådgivning,

-

administration av kommunens handikappråd och centralt pensionärsråd.

Föreslagen lydelse:

§ 7 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen har hand om
-

övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl kommunens insatser för besöksnäringen samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

-

kommunens centrala informationsverksamhet,

-

kommunens IT-verksamhet,

-

reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,

-

kommunens centrala upphandlingsverksamhet,

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
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-

råd och stöd till intresseorganisationer och kommunala förvaltningar i deras arbete för
personer med funktionsnedsättning,

-

konsumentrådgivning,

-

energirådgivning,

-

samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete,
kommunens handikappråd samt centralt pensionärsråd.

Allmänna utskottet, § 239/2011, har föreslagit att de reviderade reglementena
fastställs.
Kommunstyrelsen, § 48/2012, har bifallit allmänna utskottets förslag.
Kommunfullmäktige, § 63/2012, återremitterade ärendet, som en minoritetsåterremiss, till kommunstyrelsen för ytterligare beredning med motiveringen att
ärendet ska läggas in i den översyn av den politiska organisationen som ska gälla för
kommande mandatperiod, vilket ska göras enligt uppdrag från fullmäktige, från augusti
2010.
Allmänna utskottet har föreslagit att de reviderade reglementena fastställs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden samt
social- och fritidsnämnden.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh
(V).
______
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§ 128 Reglemente för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete
Dnr 2011-664-003
Ärendebeskrivning
Folkhälsosamordnaren har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ordföranden
samt representanter från Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete, av rådet,
fått i uppdrag att se över rådets organisation, arbetsformer samt prioriterade målområden.
Som en del av översynen har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till reglemente för
rådet.
Kommunstyrelsen, §49/2012, har föreslagit att reglemente för Rådet för folkhälsa och
brottsförebyggande arbete, fastställs,.
Kommunfullmäktige, § 64/2012, återremitterade ärendet, som en minoritetsåterremiss,
till kommunstyrelsen för ytterligare beredning på grund av nya förutsättningar i och
med beslutet i förgående ärende (§ 63/2012)
Allmänna utskottet har föreslagit att reglemente för Rådet för folkhälsa och
brottsförebyggande arbete, fastställs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglementet för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh
(V).
Justerandes
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§ 129 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
avseende delegation från kommunfullmäktige
Dnr 2012-239-003
Ärendebeskrivning
Nuvarande lydelse senast fastställd i kommunfullmäktige 2010-12-14, § 37, avseende
Delegering från kommunfullmäktige.
( Nedanstående tre punkter utgår ur § 8)
§8
Kommunstyrelsen skall besluta i följande grupper av ärenden
–

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt, med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit

–

ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen

–

ingå borgen för de kommunala bolagen inom de årliga beloppsramar som fullmäktige
fastställt

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige fastställer ny
lydelse av reglementet för kommunstyrelsen och dess utskott gällande
kommunfullmäktiges delegering till kommunstyrelsen § 8 enligt nedan:
( Nedanstående fyra punkter tillkommer i § 8)
–

vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer, som fullmäktige fastställt, med
särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit

–

verkställa borgensåtaganden för de kommunala bolagen, inom de årliga borgensramar som
fullmäktige fastställt

–

verkställa av fullmäktige beslutade övriga borgenåtaganden.

–

löpande fastställa marknadsmässiga borgensavgifter vid tecknande av ny borgen inom de
årliga borgensramar som fullmäktige fastställt.

Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny lydelse för kommunstyrelsens reglemente § 8, i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 130 Revidering av ekonomichefens delegationer
Dnr 2012-236-002
Ärendebeskrivning
Ny delegationsordning för kommunstyrelsen antogs 12 mars 2009 § 50, med en
kompletterande revideringar av ekonomichefens delegationer 7 april 2009, § 77 samt 5
oktober 2010, § 143
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om ny
lydelse enligt nedan:

1. Ekonomichef som erhållit delegation att
fatta beslut, får i sin tur uppdra åt annan
anställd att besluta i sitt ställe.
2. Uppta nya lån och omsätta lån inom av
fullmäktige fastställd årlig ram samt teckna
skuldförbindelse.

Med kontrasignation av finanschef

3. Verkställa och underteckna borgen inom
av fullmäktige fastställda årliga ramar
gällande nyupplåning och omsättning av
lån för kommunens bolag

Med kontrasignation av finanschef

4. Verkställa och underteckna av fullmäktige
beslutade övriga borgenåtaganden.

Med kontrasignation av finanschef

5. Löpande fastställa marknadsmässiga
borgensavgifter vid tecknande av ny
borgen inom de årliga borgensramar som
fullmäktige fastställt.
6. Besluta om internleasing

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

På högst 1 miljoner kronor per
objekt. Som villkor gäller att
kostnaden kan täckas inom resp.
förvaltnings budget.

Protokoll

13 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

7. Besluta om förändring av aktieinnehav i
kommunens donationsförvaltning pga.
emissionserbjudanden samt därefter
underteckna handlingar för att genomföra
köp och försäljningar.

Med kontrasignation av finanschef

8. Bevilja lån ur Lars Jonssons egnahemsfond Enligt stadgar för donationen.
9. Godkänna och medge ändring i ställd
säkerhet

Gäller även för Lars Jonssons
egnahemsfond

Framkommer under kommunstyrelsens sammanträde att beslut om delegation
förutsätter att kommunstyrelsens reglemente ändras enligt förgående ärende.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar fastställa ny lydelse för
kommunstyrelsens reglemente § 8, fastställa delegation för ekonomichef enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 131 Byggnadsnämndens och Svågadalsnämndens
åtaganden 2012
Dnr 2011-550-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Allmänna utskottet har föreslagit att Svågadalsnämndens upprättade förslag till
generella åtaganden för 2012, godkänns.
Föreligger även förslag på åtaganden från byggnadsnämnden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna byggnadsnämndens och Svågadalsnämndens förslag till generella
åtaganden för år 2012.
______
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§ 132 Begäran om återsändande av handling, gällande
Hudiksvalls Energiverk AB
Dnr 2012-210-004
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslöt, § 101/1996, på kommunstyrelsens förslag att försälja
aktierna i Hudiksvalls Energiverk AB med dotterbolaget Hudiksvalls Energihandel AB
och 50% av aktierna i Hudik Kraft AB till AB Hälsingekraft för 190 miljoner kronor
kontant.
De nya ägarna AB Hälsingekraft önskade efter affären att för sin verksamhet få ta del
av de senaste årens handlingar från Hudiksvalls Energiverk AB. Detta skedde genom
lån.
AB Hälsingekraft såldes och kom att gå upp i den svenskfinska energikoncernen Birka
Energi som till hälften vardera ägdes av Stockholms Energi och finska Fortum. När
sen Stockholms Energi 2002 sålde sin del till Fortum blev möjligheterna att lokalisera
handlingarna från Hudiksvalls Energiverk än svårare.
Senare eftersökningar av handlingarna har givit resultat. Det har visat sig att Birka
Energi överlämnat handlingarna till Näringslivsarkivet i Härnösand (NiN).
Kommunarkivet i Hudiksvall har kontaktat Näringslivsarkivet som bekräftat att
handlingarna finns där samt ett de är helt införstådda med att samtliga handlingar före
försäljningen 1996 egentligen tillhör Hudiksvalls kommun eftersom Hudiksvalls
Energiverk AB var ett helägt kommunalt bolag.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att samtliga
handlingar från Hudiksvalls Energiverk AB samt dotterbolag från tiden före 1996
återbördas till Hudiksvalls kommuns centralarkiv.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga handlingar från Hudiksvalls Energiverk AB samt dotterbolag från tiden
före 1996 återbördas till Hudiksvalls kommuns centralarkiv.
______
Justerandes
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§ 133 Information om finansiering av Hälsingland Turism
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar om framtida finansiering av Hälsingland
Turism som behandlades vid det senaste sammanträdet med Hälsingerådet.
Rådet kommer vid sitt nästa sammanträde, 5 september 2012, att behandla frågan om
fortsatt kommunal finansiering för Hälsinglands Turisms verksamhet. Respektive
kommun ska då redovisa sina synpunkter över hur finansieringen ska lösas framöver.
Ska Hälsingland Turism finansiera sig själv eller ska kommunerna skjuta till medel?
Allmänna utskottet har hänskjutit frågan till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att, till 5 september 2012, yttra sig i
frågan
______
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§ 134 Information från revisionen
Ärendebeskrivning
Revisionen ska årligen granska styrelse och nämnders verksamheter som utförs inom
deras verksamhetsområden.
Enligt den årliga revisionsplanen besöker revisionen kommunstyrelsen för att diskutera
följande frågeställningar:
-

Konsekvenser av resultatet för bokslutet 2011?

-

Kommunstyrelsens möjligheter att leda, styra och ha uppsikt över all verksamhet
utifrån övergripande mål? Revidering av styrmodellen?

-

Hur ser kommunstyrelsen på sitt ansvar att följa upp och analysera hur interna
kontrollen fungerar i nämnder och bolag?

-

Möjligheter och hinder för att få kommunens ekonomi i balans för 2012 och 2013?

-

Framtida utmaningar?

Eftersom diskussionsmaterialet inte distribuerats till kommunstyrelsen tas denna fråga
upp vid nästa kommunstyrelsesammanträde den 6 september.
Ordförande tackar för besöket.
____
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§ 135 Deltagande i, Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK
Dnr 2012-240-100
Ärendebeskrivning
Kommunens Kvalitet i Korthet syftar primärt till att stärka kvalitetsfrågorna i
kommunledningarnas styrning och ledning.
En av utgångspunkterna är att det finns behov av nya former av kunskapsunderlag för
att förtroendevalda ska kunna föra en dialog med medborgarna. En dialog som inriktar
sig på den service som kommunen erbjuder och om dess framtida behov av
förändring.
En annan utgångspunkt är att detta kunskapsunderlag ska vara en väsentlig grund för
kommunen i sitt styrsystem.
Kommunens Kvalitet i Korthet innehåller information som ger kommunledningen
kunskap om kommunens kvalitet i förhållande till sig själv över tid och i jämförelse
med andra.
Redovisningen består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna
som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. Kunskapsområdena är
tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet, kostnadseffektivitet och samhällsbyggnad.
Kostnad är beräknad till ca 10 % arbetstid av en tjänst vilket redan ingår i befintliga
tjänster samt resekostnader i samband med tre träffar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls kommun deltar i
Kommunens Kvalitet i Korthet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet.
______
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§ 136 Digital dokumenthantering för förtroendevalda
Dnr 2012-241-004
Ärendebeskrivning
It-strateg, Curt Blomkvist har tillsammans med administrativ chef, Pia Embretsén ett
uppdrag att undersöka hur kommunen skulle kunna införa digital hantering av
handlingar för politiker.
Det är angeläget att underlätta arbete i båda "ändar" av distributionen. Det handlar
alltså om att skapa stöd för såväl administrationen/hanteringen av sammanträden som
politikernas konsumtion och hantering av sammanträdeshandlingarna.
Ett antal tänkbara leveranser har studerats och två har identifierats som huvudkandidater. Den ena leveransen är Visma dvs. det företag som levererar det diarium
som majoriteten av nämnderna använder, Diabas. Det andra erbjudandet är en lösning
som i sitt ursprungsutförande är helt fristående, men kan integreras med tex. Diabas i
ett senare skede.
Den funktionalitet som Visma erbjuder är intressant och skiljer sig från många andra,
främst i riktning mot något färre funktioner men med vinsten att det kanske blir mer
lättanvänt.
Sammanfattningsvis föreslår vi en 3 månaders pilot baserad på Visma:s erbjudande
kopplat till Diabas och med tillägg av ytterligare en modul till Diabas för att
åstadkomma ovannämnda stöd för sammanträdeshanteringen.
Kostnaderna

Eftersom det i pressen och annorstädes förekommit en del uppgifter om + och poster i införanden av detta slag kan det sägas att detta säkert kan innebära bättre
kvalitet osv. men det blir svårt att räkna hem mot tryck- och portokostnader. Det
mesta måste läggas på en effektiviserad hantering och detta har vi inte detaljstuderat.
Offert från leverantören visar en kostnad på mellan 20 och 30 000 kronor för arbete
och licenser.
Hårdvaran, surfplattor kostar omkring 5000 kronor vilket innebär att en testgrupp på
10 personer genererar en kostnad på 50 000 kr.
Total kostnad beräknas till 70-80 000 kronor för piloten.
Årskostnaderna (förutom hårdvaran) framgår av nedanstående bild
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Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Holm (M) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att en pilotstudie genomförs i tre månader, baserat på Visma, till en kostnad om 80 000
kronor
att medel tas ur kommunstyrelsens oförutsedda anslag för 2012
att sex förtroendevalda i kommunstyrelsens utskott och berörda tjänstemän deltar i
studien.
______
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§ 137 Granskningsrapport; Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning
Dnr 2012-64-007
Ärendebeskrivning
Föreligger granskningsrapport, från kommunrevisionen, Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning.
Revisorerna rekommenderar kommunfullmäktige att ge nämnderna i uppdrag att
arbeta på ett ändamålsenligt sätt med tillgänglighetsarbetet i sina åtaganden.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samråd med övriga nämnder,
utarbeta en plan för förbättringsarbete utifrån kommunrevisionens
granskningsrapport.
______
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§ 138 Budgetdirektiv och ekonomiska ramar för
budgetåren 2013 – 2016, samt skattesats för år 2013.
Dnr 2012-235-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslag till direktiv och ekonomiska
ramar för budgetåren 2013 – 2016 samt skattesats för år 2013.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin prognos från april 2012
att konjunkturen är på väg att vända uppåt igen.
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. Från och med 2014 beräknas det bli bättre fart i svensk ekonomi och
arbetslösheten bedöms gradvis ta sig ner mot 6 procent.
Oavsett konjunktursvängningarna jobbar kommunen som så många andra kommuner
med ständiga förändringar. Befolkningsstrukturen förändrar fortlöpande efterfrågan på
kommunens tjänster. Det gör det nödvändigt att se över behovet av budgetmedel och
omfördela från sektorer som minskar till sektorer som ökar.
I anpassningsarbetet måste personalförsörjningen vägas in tillsammans med de relativt
stora pensionsavgångarna och de ökande pensionskostnaderna. Kommunen måste
också förhålla sig till en utveckling där andra aktörer i större utsträckning än hittills vill
leverera traditionell kommunal verksamhet till invånarna.
Det är väsentligt att kommunen har en klar långsiktig strategi för välfärdstjänsternas
omfattning och finansiering.
Det finns flera osäkra faktorer som också måste beaktas; exempelvis kommunens
totala befolkningsutveckling, hur fastighetsavgiften kommer att utvecklas samt hur
kommunens kostnadsstruktur förändras jämfört med övriga kommuner, vilket har
betydelse för kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen.
En särskild osäkerhetsfaktor är den föreslagna förändringen av kostnadsutjämningen
som vi tidigare antog skulle gälla från och med 2013. Den föreslagna förändringen
beräknades ge kommunen välbehövliga årliga tillskott på ca 18 miljoner kronor. Det är
fortfarande oklart hur det slutliga förslaget kommer att vara utformat och när det ska
träda i kraft. Kommunens budgetdirektiv och ekonomiska ramar bygger därför på
nuvarande kostnadsutjämning.
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Nyckeltal enligt SKL (april 2012) – årlig procentuell förändring

Förslaget till ekonomiska ramar för kommunen bygger på aprilprognoserna från
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Inom parantes anges regeringens nyckeltal i vårpropositionen (april 2012)

2011
BNP

Sysselsättning, timmar

Öppen arbetslöshet, nivå

Timlön, konjunkturlönestatistiken

Konsumentpris, KPI

2012

2013

2014

2015

2016

4,0

1,0

2,6

3,5

3,7

3,3

(3,9)

(0,4)

(3,3)

(3,7)

(3,6)

(3,2)

2,3

0,0

0,1

1,0

1,2

0,7

(2,3)

(-0,3)

(0,5)

(1,6)

(1,5)

(0,9)

7,6

7,8

7,9

7,3

6,7

6,3

(7,5)

(7,8)

(7,7)

(6,9)

(5,7)

(5,2)

2,5

3,2

2,9

3,2

3,7

4,0

(2,4)

(3,2)

(3,1)

(3,3)

(3,7)

(3,7)

3,0

1,3

1,1

1,8

2,2

2,3

(3,0)

(1,2)

(1,3)

(1,6)

(2,5)

(2,8)

Skatteunderlag

Hur skatteunderlaget kommer att utvecklas i den svagt stigande konjunkturen är
av stor betydelse för kommunen eftersom skatteintäkter och
statsbidrag/utjämning svarar för ca 80 procent av kommunens intäkter.
Enligt SKL:s prognoser kommer återhämtningen på arbetsmarknaden successivt
att öka antal arbetade timmar, vilket ger ett positivt bidrag till skatteunderlaget.
Pensionsinkomsterna beräknas ge ett större positivt tillskott än beräknat till
skatteunderlaget redan 2011, då den automatiska balanseringens bromseffekt i
stort sett upphör.
Skatteunderlagsutveckling, årlig procentuell förändring
2011

2012

2013

2014

2015

Budget 2012-2015, dec 2011

2,8

4,2

4,4

4,2

4,1

Vårprop, apr 2012

3,5

3,4

3,8

4,3

4,9

4,7

SKL, apr 2012

3,2

3,7

3,8

3,7

4,3

4,3
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Finansiella mål för budgetperioden 2013 – 2016

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.
Kommunen har fem finansiella mål för perioden 2013-2016 som följs upp
årligen. Målen är långsiktiga och samverkar för att ge den eftersträvade
styreffekten. Det osäkra ekonomiska läget i vår omvärld kan medföra att
tillfälliga avsteg måste accepteras inom ramen för den långsiktiga strategin.
Skattesatsen ökar med 22 öre till 21:61 år 2013 på grund av skatteväxling med
landstinget som överlämnar ansvaret för hemsjukvården till kommunen. Övriga år
under perioden beräknas skattesatsen vara oförändrad.
Årets resultat. Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst
2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca 35
miljoner kronor. För budgetperioden gäller målet 1,0 % för 2013 och 2014, 1,5 % för
2015 samt 2,0 % för 2016.
Investeringar. Investeringsramen för perioden är 400 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den taxefinansierade
va/renhållningsverksamheten.
Finansiella tillgångar.
Pensionsmedel Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda.
Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras till ett
belopp som minst motsvarar inflationen. Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras
för att jämna ut pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive
års budgetberedning.
Försäljningsmedel Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar
kommunen. Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade
avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen. Beslut om
ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med respektive års
budgetberedning.
Upplåning Ingen upplåning planeras under 2013-2016 för den skattefinansierade
verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls dock öppen.
För den taxefinansierade va- och renhållningsverksamheten beräknas en nyupplåning
med 135 miljoner kronor.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen
Övriga finansiella förutsättningar

Likviditet. Utvecklingen de senaste åren har medfört att likviditeten har minskat. Den
är tillräcklig men bör inte minska ytterligare. De finansiella målen för budgetperioden
innebär att likviditeten i genomsnitt kommer att ligga på en nivå av ca 38 miljoner
kronor.
Borgensåtagande. I bokslutet 2011 var kommunens borgensåtaganden 687 miljoner
kronor varav ca 78 % avser de kommunala företagen.
Det kommunala borgensåtagandet i bostadsrättsföreningar (5 st) som uppgår till 143
miljoner kronor är ett åtagande som bevakas.
Pensionsåtagande. Kommunens totala pensionsåtagande i bokslutet 2011 var 1 039
miljoner kronor. De finansiella tillgångar som placerats till pensioner motsvarar
ca 29 % av kommunens totala pensionsåtagande. Kommunen har säkerställt att pengar
finns till utbetalningarna.
Åldersstrukturen i kommunen medför att ett stort antal anställda kommer att
pensioneras de kommande åren, vilket medför ökade kostnader för utbetalda
pensioner. Eftersom den totala pensionsskulden inte är bokförd kommer
utbetalningarna att påverka årets resultat som en kostnad varje år. Enligt prognoserna
kommer pensionsutbetalningarna för den ej uppbokade pensionsskulden att öka fram
till i början av 2020-talet för att därefter avta.

Ekonomiska ramar 2013 – 2016

Årlig förändring av budgeten till nämndernas verksamhet (mkr)
2013

2014

Index

47,5

52,8

Reducering/effektivisering

-6,8

Kvantiteter

2016

Summa

64,7

72,7

237,7

-10,7

-27,0

-16,8

-61,3

2,8

4,8

-3,5

-2,9

1,2

Riktat

-4,1

-1,0

-0,1

-0,4

-5,6

Summa

39,4

45,9

34,1

52,6

172,0
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Indexuppräkningar 2013 – 2016 (%)
2013

2014

2015

2016

Personalkostnader

2,9 %

3,1 %

3,7 %

4,0 %

Tjänsteköp

2,9 %

3,1 %

3,7 %

4,0 %

Övriga kostnader

1,1 %

1,8 %

2,2 %

2,3 %

Intäkter

1,1 %

1,8 %

2,2 %

2,3 %

Årlig förändring totalt (mkr)

47,5

52,8

64,7

72,7

Reduceringar för hela perioden 2012 – 2016 (mkr).
2012

-18,3

2013 ytterligare

-6,8

2014 ytterligare

-10,7

2015 ytterligare

-27,0

Summa

-62,8

2016 ytterligare

- 16,8

Totalt

79,6

Reduceringen belastar verksamheterna i relation till deras kostnader exklusive
kapitalkostnader och interna hyror.
För att bibehålla satsningen på vård, omsorg och utbildning har reduceringarna i större
utsträckning riktats till andra verksamheter.
Av de årliga reduceringarna belastar 75 % alla verksamheter. Resterande 25 % belastar
enbart de verksamheter som inte inräknats i vård, omsorg och utbildning.
Nämnderna ansvarar för att genomföra sina reduceringar men principiella frågor måste
lyftas till kommunstyrelsen. Nämnderna ansvarar också för uppföljning av resultatet av
beslutade åtgärder.
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Årliga effekter (mkr) på verksamheternas budget till följd av minskade/ökade
kvantiteter
Fv
LoK
LoK
LoK
LoK
LoK
LoK
LoK

Verksamhet
Förskola
Grundskola
Obl särskola
Gymnasieskola
Gymnasieskola IKE
Gymnasiesärskola
Funktionshindrade

2013
77
4 357
-575
-7 149
6 561
-6 832
508
-3 052
610
5 291
5 902

2014
-1 428
6 108
-1 165
-12 242
8 488
-7 834
1 432
-6 641
6 566
7 746
14 312

2015
-3 218
8 026
-2 679
-16 909
8 136
-8 349
1 907
-13 086
9 151
8 056
17 207

2016
-5 639
10 004
-3 611
-18 928
7 232
-10 724
2 718
-18 949
11 805
8 375
20 180

Oms
Oms

Äldreomsorg
Funktionshindrade inkl socialpsykiatri

Ackumulerat 2 849

7 670

4 122

1 231

Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med bilagda
ändringar.
Bilaga § 138 a
Mikael Löthstam (S) lämnar skriftligt förslag från oppositionspartierna S och V.
Bilaga § 138 b
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Jonas Holms förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Jonas Holms
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2013 till 21:61 kronor per
skattekrona,
att fastställa de finansiella målen för åren 2013-2016,
att fastställa de ekonomiska ramarna för åren 2013-2016,
att den objektsvisa fördelningen och finansieringen av investeringsbudgeten för åren
2013-2016 hänskjuts till höstberedningen 2012,
att uppdra till kommunstyrelsen att, utifrån SKL:s översiktliga genomgång av de
kommunala verksamheternas kostnader, bilda en grupp för fortsatt djupare analys och
uppföljning av kommunens verksamheter både vad avser kostnader, kvalitet och
effektivitet, för redovisning i samband med 2014 års ramberedning,
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en kartläggning över vilka kostnader
och verksamheter som kan beaktas som frivilliga respektive obligatoriska verksamheter
utifrån 2012 års budget, redovisning i samband med 2014 års ramberedning,
att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med regionala parter utarbeta ett
program för personalrekrytering inför stundande generationsväxling, redovisning i
samband med höstens budgetberedning,
att uppdra till lärande- och kulturnämnden att genom såväl ökad kvalitet som kvantitet
i undervisningen, öka förutsättningarna att uppfylla skollagens krav även avseende
invandrarbarnens skolgång.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 139 Ansökan om bidrag för byte av vägtrumma under
enskild väg - Sätra vägsamfällighet, Enånger
Dnr 2012-172-311
Ärendebeskrivning
Sätra vägsamfällighet har ansökt om kommunalt bidrag med 80 000 kronor för byte av
vägtrumma under den enskilda vägen X 1442 i Enånger.
Den fakturerade kostnaden för arbetet uppgår till 436 061 kronor. Vägverket har
medgivit särskilt anläggningsbidrag med 60% av kostnaden. Samfälligheten har sökt
20%, dvs 80 000 kronor från kommunen, samt att samfälligheten själva svarar för
resterande 20%.
Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens bidragsgivning till enskilda
vägföreningar/samfälligheter. Pengarna räcker endast till utbetalning av de årliga
driftstöden till samfälligheterna. Inga pengar finns för medfinansiering av deras
investeringsbehov.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan från Sätra vägsamfällighet
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
______
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§ 140 Ansökan om ekonomiskt bidrag till firandet av Jon
Paulssons fiskeredskapsfabriks 100 - års jubileum
Dnr 2012-068-860
Ärendebeskrivning
Tomas Allander har ansökt om ekonomiskt bidrag med 15 000 kronor för täckande av
kostnader för utställningar, föredrag mm vid firandet av Jon Paulssons
Fiskeredskapsfabriks 100-årsjubileum 2013.
Tomas Allander, Delsbo ansökte tidigare i år om kommunens medverkan vid
framtagande av material, samt ekonomiskt stödja firandet av Jon Paulssons
Fiskeredskapsfabrik, Delsbo, som firar 100 år 2013. Inget belopp var angivit i ansökan.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2012-03-20, § 44, att en inventering ska
göras av kommunens arkiv för att se om något finns dokumenterat i kommunens
handlingar beträffande Jon Paulssons Fiskredskapsfabrik i Delsbo.
Enligt kommunens regler kan ekonomiskt stöd beviljas föreningar med valfritt belopp
för jubileumsskrifter vid firande av 50-, 75- och 100-årsjubileumer.
Kommunledningskontoret har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
______
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31 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 141 Ansökan om bidrag till föreställningen, Forsablått
Dnr 2012-192-861
Ärendebeskrivning
Scenplats Glada Hudik har ansökt om ett kommunalt bidrag med 250 000 kronor för
att starta och genomföra föreställningen med arbetsnamnet ”Forsablått”. Premiären
planeras till maj 2013 i samband med ”Vävdagarna” i Forsa. Föreställningen kommer
att spelas i de gamla spinnerilokalerna på Holma Helsingland, Sörforsa.
I stora drag kommer föreställningen vara en berättelse över linets betydelse för
Hälsingland, Forsa, Forsabondens ekonomi och kvinnors fingerfärdighet.
De totala kostnaderna för projektet är beräknade till 850 000 kronor. Finansieringen
sker med 600 000 kronor från sponsorer och 250 000 kronor genom biljettintäkter.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar avslag på ansökan om bidrag samt att erbjuda scenplats
Glada Hudik att återkomma med en ansökan om förlusttäckningsgaranti för
föreställningen ”Forsablått”.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ansökan bifalles och att medel för detta anvisas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2013.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordförandens framställer proposition om bifall antingen till Kent Sjöbergs förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent Sjöbergs
förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställes och godkänns. Den som röstar bifall till Kent
Sjöbergs förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit scenplats Glada Hudiks ansökan om
bidrag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla Kent
Sjöbergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om bidrag, samt
att erbjuda scenplats Glada Hudik att återkomma med en ansökan om
förlusttäckningsgaranti för föreställningen ”Forsablått”.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 142 Ansökan om bidrag för nyuppsättning av
teaterföreställningen Ronja Rövardotter
Dnr 2012-007-864
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen kultur.jernverket beviljades 2012-02-02, Ks § 9, ett kommunalt
bidrag med 50 000 kronor för en förprojektering av en nyuppsättning av
teaterföreställningen ”Ronja Rövardotter”. Föreningen meddelade även i den ansökan,
att man skulle återkomma med en slutlig framställan om medel för hela
nyuppsättningen av föreställningen under januari månad 2012.
Den slutliga framställan om medel inkom under samma månad 2012, som tidigare
angivits. Föreningens begäran uppgick då till 300 000 kronor exkl det
förprojekteringsbidrag som tidigare beslutats av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen
avslog föreningens begäran vid kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-03, § 72 med
rösterna 8 ja och 7 nej.
Den ideella föreningen kultur.jernverket har åter ansökt om 300 000 kronor i ett
kommunalt bidrag för en nyuppsättning av ”Ronja Rövardotter” och hoppas på att
kommunen omprövar sitt tidigare beslut.
Ett problem som projektledaren Gerd Engberg framför beträffande finansieringen, är
att alla större sponsorer som Region Gävleborg och Landstinget TRU efterfrågar hur
Hudiksvalls kommuns ställer sig till medfinansieringen av projektet.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet till kommunstyrelsens
arbetsutskott utan eget förslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ansökan beviljas med en förlusttäckningsgaranti om
maximalt, 200 000 kronor samt en fullständig ekonomisk redovisning i händelse av att
garantin skulle utlösas.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 143 Ansökan från Hudik Big Band om förlusttäckningsgaranti för uppförande av fyra jubileumskonserter.
Dnr 2012-211-860
Ärendebeskrivning
Hudik Big Band (HBB) har ansökt om en kommunal förlusttäckningsgaranti med
100 000 kronor för uppförande av fyra jubileumskonserter 2013.
Klubben firar 40 år 2013 och har ambitionen att göra 2013 till ett minnesvärt
jubileumsår genom att göra en musikhistorisk tillbakablick på sina 40 år tillsammans
med externa solister. Men klubbens ekonomi tillåter inga större evenemang utan
”skyddsnät”.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ärendet till arbetsutskottet utan eget
förslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ansökan beviljas med en förlusttäckningsgaranti upp till
100 000 kronor och att garantin täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2013 års budget.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Olle Borgström (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställes och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag..
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 144 Begäran om anslag för stängsel m.m. längs med
Ostkustbanan i centrala Hudiksvall samt Njutånger.
Dnr 2012-201-260
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har, § 50/2012, beslutat att hos kommunfullmäktige begära anslag
med 1 335 000 kronor för uppförande av stängsel mm längs Ostkustbanan i centrala
Hudiksvall och Njutånger.
Personal från tekniska förvaltningen, räddningstjänsten och Trafikverket har
inspekterat den sträcka som behöver åtgärdas snarast och kommit överens om en
handlingsplan. Det är totalt 2 490 m staket/stängsel i centrala Hudiksvall som bör
uppföras, samt 23 st skyltar och 22 st ”elefantöron”.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tekniska förvaltningen beviljas anslag
med 1 335 000 kronor för uppförande av stängsel mm längs med Ostkustbanan i
centrala Hudiksvall och Njutånger, samt att kostnaden täcks ur kommunens likvida
medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska förvaltningen beviljas anslag med 1 335 000 kronor för uppförande av
stängsel mm längs med Ostkustbanan i centrala Hudiksvall och Njutånger, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 145 Information om Svensk travsport
Ärendebeskrivning
Ulf Hörnberg och Johan Lindberg från Svensk Travsport informerar
kommunstyrelsen om Hästlyftet och om Svensk Travsport.
Svensk Travsport omsätter 780 miljoner kronor i prispengar varje år. I Sverige finns 33
travbanor som varje år har 1,4 miljoner besökare. Det finns 65 000 registrerade
travhästar. ATG omsätter 13 miljarder kronor varje år.
Hagmyren i Hudiksvall genomför 20 tävlingsdagar per år med ca 184 lopp. Ca 25 000
besökare per år har Hagmyren och omsätter ca 12 miljoner kronor i prispengar.
Länsstyrelsen i Gävleborg, genom Hästlyftet, i samverkan med Boverket,
Hästnäringens Nationella Stiftelse och Resurs X, bjöd i februari 2012, in länets
kommuner, hästsektorns näringar och organisationer, till ett seminarium under
rubriken, Det attraktiva länet – Hästen i samhällsutvecklingen och planeringen.
Idag är Sverige ett av Europas hästtätaste länder och hästarna bidrar till betydande
ekonomiska och sociala värden. Målsättningen med seminariet var att öka kunskapen
om tillväxtens effekter på samhället och belysa hur myndigheter och näring kan
samverka för att tillvarata hästsektorns utvecklingsmöjligheter. Det handlar om
företagsamhet och jobb, men också om aspekter som naturvård, landsbygdsutveckling,
människors livskvalitet, folkhälsa och jämställdhet.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 146 Information om innovativ upphandling
Ärendebeskrivning
Johan Almesjö och Sigrid Pettersén från Inköp Gävleborg informerar
kommunstyrelsen om projektet Innovativ upphandling.
I projektet har det funnits fyra ”piloter”:
Ockelbo - måltid på särskilt boende
Ljusdal – måltid i glesbygd
Hudiksvall – företagare – måltid – miljöfrågor
Gävle – alternativ till stordrift
Projektets mål har varit:
-

äldres måltidssituation

-

användarcentrerat centrerat perspektiv som har ett genomgående fokus

-

ny kunskap

-

nya innovativa upphandlingsmodeller

-

nytt arbetssätt

-

köpare och leverantörer gör bättre affärer

-

värdet av den offentligt upphandlade produkten/tjänsten gör skillnad för den
enskilde brukaren

Projektets tidsplan och tre faser presenteras.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

39 (61)

Protokoll

40 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 147 Revidering av tomtköregler
Dnr 2012-202-272
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, § 7/2009, om kommunens tomtköregler. Punkt
nummer 5 som handlar om avregistrering behöver revideras.
Nuvarande punkt 5.1 ”Avregistrering sker om den årliga förnyelseavgiften inte betalas in i
föreskriven tid” ska utgå på grund av att det uppstår missförstånd med betalningen.
Tekniska förvaltningen föreslår att punkt 5 i Hudiksvalls kommuns tomtköregler
revideras enligt följande:
5.1

Avregistrering ska ske på sökandes/medsökandes egen begäran.

5.2

Avregistrering sker när sökande/medsökande förvärvat tomt genom den
kommunala tomtkön.

5.3

Avregistrering kan även ske om sökande/medsökande inte anmält varaktig
adressändring.

Tekniska nämnden, § 54/2012, har föreslagit att punkt 5 i Hudiksvalls kommuns
tomtköregler revideras enligt tekniska förvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar mark- och exploateringsingenjör
Emma Norberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att punkt 5, i Hudiksvalls kommuns tomtköregler, revideras enligt tekniska
förvaltningens förslag.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 148 Åtgärdsprogram för klimat- och energimål i
Gävleborgs län
Dnr 2012-109-430
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Gävleborg beslutade, 29 april 2011, om regionala energi- och klimatmål.
Förslag till åtgärdsprogram har tagits fram med hjälp av en bred arbetsgrupp med
tjänstemän, politiker och företrädare för företag och ideella organisationer i länet.
Åtgärdsprogrammet är tänkt att ligga till grund för aktörer i hela länet men riktar sig
främst till offentliga organisationer. Det är en konsekvens av att arbetet koncentrerats
till de åtgärder som länsstyrelsen har rådighet över. För att vi ska nå energi- och
klimatmålen krävs dock att privata företag och enskilda genomför egna åtgärder inom
många områden.
Åtgärderna är grupperade under tre strategier.
1. Öka andelen förnybar energi
2. Effektivisering och hushållning av energi
3. Energieffektiv konsumtion och livsstil
Ett förslag till yttrande har framställts av kommunekolog Åsa Terent. Förslaget har
delgivits utvecklingsutskottet.
Yttrandet har sammanställts efter samråd med lärande och kulturförvaltningen samt
Miljö- och räddningsnämnden.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att yttrande avges enligt kommunekologens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt kommunekologens förslag
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 149 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-209-370
1

Öppet brev om vindkraftsetablering i länet
Dnr 2012-199-820

2

Uppdrag i samband med lokalutredning Mulle Meck

3

4

Dnr 2012-414-108
Dom gällande laglighetsprövning av beslut angående försäljning av andelar i
samfälligheter i Lingarö by.
Dnr 2011-31-108
Landstingets beslut om ansökan om att bilda regionkommun Gävleborg
Dnr 2012-229-107

5

Landstingets beslut om ny bolagsordning för X-trafik AB
Dnr 2012-625-770

6

Landstingets beslut om kommunalisering av hemsjukvården
Dnr 2012-222-007

7

Granskningsrapport; Granskning av årsredovisning 2011 i Hudiksvalls
kommun

8

Dom i folkbokföringsärende

Dnr 2012-231-121

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 150 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-05-22
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-05-09 och 2012-05-22
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

43 (61)

Protokoll

44 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 151 Avgift för skolor och friskolor vid simundervisning
Dnr 2012-204-811
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har, § 44/2012, beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
kommunens skolor och friskolor ska betala en avgift med 25 kronor per elev och
badtillfälle från höstterminen 2012. Skolbaden är idag gratis för lärande- och
kulturförvaltningen. Denna princip har gällt sedan kommundelsnämndsreformen
1987. Idag svarar social- och fritidsnämnden för hela kostnaden för skolbaden, vilket
innebär att badpersonalens arbetsschema förläggs till stor del på dagtid, då skolbarnen
är på badhusen. Under 2011 var det 41 144 skolbad totalt på badhusen, vilket
motsvarar en intäkt med 1 028 600 kronor vid en taxa med 25 kronor per elev och
badtillfälle.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att social- och fritidsnämndens förslag
till nya avgifter för skolor och friskolor vid simundervisning fr o m höstterminen 2012,
tillstyrks, samt att den merkostnad som lärande- och kulturförvaltningen drabbas av
täcks av ökade badavgifter inom social- och fritidsnämnden.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag till social- och fritidsnämndens förslag om införande
av badavgift.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka social- och fritidsnämndens förslag till nya avgifter för skolor och friskolor
vid simundervisning fr o m höstterminen 2012, samt
att den merkostnad som lärande- och kulturförvaltningen drabbas av täcks av ökade
badavgifter inom social- och fritidsnämnden.
Emot beslutet reserverar sig sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor
Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och
Göran Thapper (S).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

45 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 152 Begäran om anslag för år 2013 – Inköp Gävleborg
Dnr 2012-174-042
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborg har inlämnat en begäran om en höjning av anslaget från Hudiksvalls
kommun från 2 178 892 kronor 2012 till 2 491 792 kronor 2013, dvs en ökning med
14,4% på grund av förslag till utökat avtalsområde.
Inköp Gävleborg har gått ut med samma brev till sina medlemmar i länet. Syftet är att
kommunalförbundet vill ta över avtalsansvaret inom omvårdnads- och
utbildningsområdet. För att genomföra detta, behöver Inköp Gävleborg anställa tre
nya upphandlare för 2,1 miljoner kronor, vilket är anledningen till den förhöjda
anslagsbegäran från kommunalförbundet. Nuvarande förbundsordning behöver även
ändras om förslaget bifalles.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ärendet får prövas vid höstens
budgetberedning, att ärendet remitteras till omsorgsnämnden och lärande- och
kulturnämnden för synpunkter på att Inköp Gävleborg vill överta avtalsansvaret för
omvårdnadsområdet liksom utbildningsköp, samt att frågan även tas upp för
principdiskussion i Hälsingerådet.
Allmänna utskottet har föreslagit att ärendet får prövas vid höstens budgetberedning,
samt att ärendet remitteras till omsorgsnämnden och lärande- och kulturnämnden för
synpunkter på att Inköp Gävleborg vill överta avtalsansvaret för omvårdnadsområdet
liksom utbildningsköp.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet får prövas vid höstens budgetberedning, samt
att remittera ärendet till omsorgsnämnden och lärande- och kulturnämnden för
synpunkter på att Inköp Gävleborg vill överta avtalsansvaret för omvårdnadsområdet
liksom utbildningsköp
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (61)

Sammanträdesdatum

2012-06-07

Kommunstyrelsen

§ 153 Kommunal borgen avseende Brf Hudiksvallshus 1
Dnr 2012-238-045
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut, § 23/1988, har bostadsrättsföreningen
Hudiksvallshus 1, org. nr. 787500-1245, beviljats kommunal borgen för fastigheten
Dalen 2. Borgensförbindelsen tecknades 2002-04-29. När 10-år har gått preskriberas
borgensåtagandet och nytt borgensbeslut måste fattas för ytterligare 10 år.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att bostadsrättföreningen Hudiksvallshus
1, avseende fastigheten Dalen 2, beviljas kommunal borgen med 5 019 500 kronor för
ytterligare 10 år. Långivare är Hälsinglands Sparbank
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar finanschef Marie Nordborg i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja bostadsrättföreningen Hudiksvallshus 1, avseende fastigheten Dalen 2,
kommunal borgen med 5 019 500 kronor för ytterligare 10 år. Långivare är
Hälsinglands Sparbank
______
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§ 154 Borgensavgift för kommunens finansiella koncern
2012
Dnr 2012-237-045
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, 2 december 2010, att koncernföretagen skulle erlägga
kreditillägg på nyttjad koncernkredit samt borgensavgift på utnyttjat borgensåtagande
samt att kommunstyrelsen årligen skulle fastställa nivån på kredittillägg och
borgensavgift.
På grund av de diskussioner som pågått angående nivån på borgensavgifterna har ännu
inget förslag till beslut lämnats till kommunstyrelsen för 2012. Borgensavgiften får inte
vara för låg, för då kan den enligt EU:s statsstödsregler utgöra ett olagligt statsstöd.
Borgensavgiften får heller inte vara för hög, för då kan den innebära förtäckt
vinstutdelning.
EU:s statsstödsregler har varit gällande i Sverige sedan 1 januari 1995, men frågan om
marknadsmässiga borgensavgifter har fått förnyad aktualitet sedan lagen om
allmännyttliga kommunala bostadsbolag kom i januari 2011. Ytterligare tydliggörande
av EU:s regelverk följer av den nya lagen om olagligt statsstöd som föreslås införas
från januari 2013. Denna lag omfattar inte bara de kommunala bostadsbolagen, utan
även annan verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt
marknad.
Kommuninvest, SKL och SABO har tagit fram ett gemensamt förslag till
beräkningsmodell för borgensavgifter. Enligt förslaget kan man inte längre ha en
generell borgensavgift för samliga lån. Vid varje enskild upplåning mot borgen bör en
jämförelse göras mot upplåning mot pantbrev och utifrån skillnaden i marginal
fastställa en borgensavgift. Om bolaget inte har uttagna pantbrev bör borgensavgiften
innehålla en kompensation för bolagets fördel att inte betala stämpelskatt för uttag av
pantbrev. Samtliga krediter tecknade efter den 1 januari 1995 omfattas av EUlagstiftningen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att för
de lån som upptas mot kommunal borgen enligt fastställda årliga ramar (för 2012
Kommunfullmäktige § 221/2011) ska marknadsmässig borgensavgift tas ut av
koncernföretagen samt att i den marknadsmässiga borgensavgiften ska inkludera
0,04 % för att koncernföretagen undviker kostnaden för att ta ut pantbrev.
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att
koncernföretagen för 2012 ska erlägga kredittillägg på nyttjad koncernkredit med
0,1 %, att för lån upptagna med kommunal borgen före 1995 tillämpas en
borgensavgift på 0,2 %, att för lån upptagna med kommunal borgen från 1995 – 2012 i
maj ge ekonomiavdelningen ett uppdrag att kartlägga skillnaderna i marginaler mellan
pantbrev och kommunal borgen och fastställa borgensavgiften på varje enskilt lån
samt att för nya lån eller omsatta lån enligt fastställd årlig ram tillämpa en
borgensavgift utifrån jämförelse av lån med pantbrev och lån med kommunal borgen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar finanschef Marie Nordborg i ärendet.
Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att koncernföretagen för 2012 ska erlägga kredittillägg på nyttjad koncernkredit med
0,1 %
att för lån upptagna med kommunal borgen före 1995 tillämpas en borgensavgift på
0,2 %
att för lån upptagna med kommunal borgen från 1995 – 2012 i maj ge
ekonomiavdelningen ett uppdrag att kartlägga skillnaderna i marginaler mellan
pantbrev och kommunal borgen och fastställa borgensavgiften på varje enskilt lån,
samt
att för nya lån eller omsatta lån enligt fastställd årlig ram tillämpa en borgensavgift
utifrån jämförelse av lån med pantbrev och lån med kommunal borgen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för de lån som upptas mot kommunal borgen enligt fastställda årliga ramar (för
2012 Kommunfullmäktige § 221/2011) ska marknadsmässig borgensavgift tas ut av
koncernföretagen samt
att i den marknadsmässiga borgensavgiften ska inkludera 0,04 % för att
koncernföretagen undviker kostnaden för att ta ut pantbrev.
Justerandes
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§ 155 Avfall Hälsingland
Ärendebeskrivning
Tjänstemännen i styrgruppen för Avfall Hälsingland vill utreda förutsättningarna för
en gemensam avfallshantering i Hälsingland. Avfall Hälsingland är ett samarbetsorgan
med ett avtalsreglerat samarbete som har pågått i 1 ½ år mellan kommunerna i
Hälsingland.
Det främsta motivet till att starta en utredning är att kommunernas renhållningsverksamhet står inför stora utmaningar de kommande åren med hantering av nationella
miljömål (ex biogasproduktion av matavfall), utveckling av återvinning och återanvändning samt säkerställande av kompetensförsörjning.
Utredningen kräver i princip alla kommuners deltagande. Om utredningen visar att det
är fördelaktigt med någon form av gemensam avfallshantering krävs politiska beslut.
Hälsingerådet kommer att besluta om frågan om att utreda förutsättningarna för en
gemensam avfallshantering i Hälsingland vid sammanträdet med Hälsingerådet den 5
september 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att, till 5 september 2012, ta
ställning i frågan
____
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§ 156 Försäljning av kommunens skogsbestånd
Dnr 2012-200-253
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens behandling av budgeten för 2012 samt prognos 2013-2015,
§ 264/2011, beslutades:
att uppdra till tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till försäljning av
kommunens skogsbestånd (någon avgränsad del) för att finansiera både upprustning och utbyggnad av
kommunens förskolelokaler.
Tekniska förvaltningen har gått igenom kommunens skogsbestånd och gjort en
översiktlig värdering och prioritering av skogsmarken ur kommunalt perspektiv.
Följande parametrar har bedömts: areal, rekreation, natur, exploatering bostäder,
exploatering industri, skogsproduktion, strategiskt värde. Varje parameter har värderats
i en skala 1-5 och med 5 som högst värde ur kommunalt perspektiv. Skogsområdena
har erhållit totala värden mellan 9 och 26 och de med lägst värde bör således säljas
först.
Totalsumman blir vägledande för i vilken ordning skogsmarken kommer att säljas,
men omprioritering och val av försäljningsobjekt beslutas efterhand med en
bedömning av vad som är lämpligast vid försäljningstillfället.
En försäljning av ca 500 ha/år 2012 respektive 2013 bedöms som lämplig riktpunkt
med hänsyn till marknaden.
En försäljning av 500 ha skogsmark med blandat skogsinnehåll skulle kunna inbringa
cirka 15 miljoner kronor.
En uppgradering av skogsbruksplanen för respektive försäljningsobjekt med en
naturvärdesinventering som underlag för försäljningen bedöms som nödvändig.
Eftersom skogsförsäljningen fortskrider så måste driftbudgeten för skogsdriften
beaktas i budgetarbetet.
Tekniska nämnden har förslagit, § 55/2012, att uppdrag ges till tekniska nämnden att
försälja del av kommunens skogsinnehav enligt de av tekniska förvaltningen
upprättade förutsättningar och i huvudsak enligt prioriteringsordningen med ca 500
ha/år, totalt max 1000 ha.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Justerandes
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård i
ärendet.
Uno Jonsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att få ta del
av hela beslutsunderlaget, yrkar i andra hand att ca 500 ha/år stryks i beslutsattsatsen.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Uno Jonssons återremissförslag.
Göte Bohman (MP) yrkar som tillägg att alla försäljningsärenden överskridande
1 miljon kronor ska avgöras av kommunfullmäktige.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons
återremissförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons
andrahandsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Göte Bohmans
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer tillsist proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag med Göte Bohmans tillägg, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta,
varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställes och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA, den som inte vill detta röstar NEJ. Vinner NEJ har
kommunstyrelsen avslagit allmänna utskottets förslag med Göte Bohmans tillägg.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Göran Thapper (S) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag med Göte Bohmans tillägg.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till tekniska nämnden att försälja del av kommunens skogsinnehav enligt de
av tekniska förvaltningen upprättade förutsättningar och i huvudsak enligt
prioriteringsordningen med ca 500 ha/år, totalt max 1000 ha, samt
att alla försäljningsärenden överskridande 1 miljon kronor ska avgöras av
kommunfullmäktige.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Göran
Thapper (S).
______
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§ 157 Information om Samverkansavtalet
Ärendebeskrivning
Personalchef Maria Larsson och de fackliga organisationernas företrädare informerar
kommunstyrelsen om kommunens gällande Samverkansavtal som också delas ut på
sammanträdet.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 158 Information om ev etablering av företaget Biltema
Ärendebeskrivning
Ordföranden och plan- och bygglovschef Lennart Westberg informerar
kommunstyrelsen om en eventuell etablering av företaget Biltema i Hudiksvall.
____
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§ 159 Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs
län
Dnr 2012-233-510
Ärendebeskrivning
Planeringschef Hans Gyllow informerar kommunstyrelsen om den kommande
remissen, Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län.
Remissen väntas gå ut till instanserna i slutet av maj och svar ska vara inlämnat i mitten
av augusti. Beslut ska tas i landstingsfullmäktige 26 september 2012.
Trafikförsörjningsprogrammet ska upprättas senast i oktober 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens utvecklingsutskott att fatta beslut om remissvar från
Hudiksvalls kommun.
______
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§ 160 Information från Hälsingerådet
Kommunchef Bengt Friberg informerar från Hälsingerådet. Aktuella frågor var bla :
avfall Hälsingland, samverkan inom IT-området, social beredskap och samarbete kring
social jour samt fördjupat samarbete kring utbildning.
____
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§ 161 Information från Sundsvallsregionen
1

Kommunchef Bengt Friberg informerar från Sundsvalls regionen. Aktuella
ärenden var bla: uppföljning från Hudikträffen, arbetsmarknadsåtgärder,
samarbete kring planering, näringslivssamverkan, kompetensförsörjning samt
turistkontor i Birsta.

____
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§ 162 Information från Region Gävleborg
Kommunchef Bengt Friberg informerar om samarbetet mellan kommuncheferna i
länet.
____
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§ 163 Principdiskussion om verksamheternas deltagande i
finansieringen av framtida kapitalkostnader
Ärendebeskrivning
Kommunens kapitalkostnader för investeringar, dvs avskrivning och ränta på
investeringar, har alltid varit en fri nyttighet i kommunen sedan
kommunsammanslagningen 1971 och täckts av kommunens finansförvaltning. Det
innebär att verksamheterna aldrig ”drabbats” av ökade kostnader på grund av utökad
verksamhet lokalmässigt, inte heller när det gäller inköp av maskiner och större
inventarieanskaffningar.
Under 2013 års budgetberedning har frågan om de framtida kapitalkostnadernas
finansiering börjat diskuteras. Syftet har främst varit att få verksamheterna mer delaktig
i att lokaler kostar pengar för kommunen och att lokalkostnadernas andel av den totala
budgeten måste minska till förmån för verksamheternas innehåll.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att frågan om förvaltningarnas
medfinansieringsgrad vid nyinvesteringar i fastigheter, anläggningar, inventarier och
maskiner lyfts till kommunfullmäktige för en principdiskussion och ställningstagande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om förvaltningarnas medfinansieringsgrad vid nyinvesteringar i fastigheter,
anläggningar, inventarier och maskiner lyfts till kommunfullmäktige för en
principdiskussion och ställningstagande
____
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§ 164 Utökad ersättning för lärande- och kulturnämndens
ordförande
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2008 att tillfälligt utöka lärande- och
kulturnämndens ordförandes tjänstgöringsgrad, som då var 50 % med 25 % till 75 %.
Den 10 september 2009 beslutade kommunstyrelsen att förlänga den tillfälliga
utökningen till och med 31 december 2010.
Nämndernas ordföranden 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. Nya skolreformer ska genomföras i form av en helt ny skollag, nya läroplaner,
hårdare krav på lärarbehörigheter och ny lärarutbildning. Allt detta kommer att
innebära många möten och utbildningssituationer för såväl politiker som tjänstemän.
Till det kommer behovet av stora strukturförändringar på grund av ökad konkurrens
från friskolorna och minskade elevkullar på gymnasiet.
Av den anledningen fattade kommunstyrelsen beslut om att för perioden 1 juli 2011
till och med 30 juni 2012 utöka den ekonomiska ersättningen för lärande- och
kulturnämndens ordförande från 55 % av riksdagsarvodet till 75 %. De förutsättningar
som kommunstyrelsen ansåg föreligga för att motivera den tillfälliga höjningen kan
anses oförändrade under åtminstone den resterande delen av innevarande
mandatperiod.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att den ekonomiska ersättningen för
lärande- och kulturnämndens ordförande, utökas med 20 % till 75 % från och med 1
juli 2012 till och med 31 december 2014 samt att den utökade kostnaden anvisas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att ärendet
återremitteras till allmänna utskottet för att tydliggöra orsaken.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
____
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§ 165 Aktuell information från kommunchefen
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om arbetet kring och
resultat av rekryteringen av ny ekonomichef.
____
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