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§ 166 Förordnande av förvaltningschefer för social- och
fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen.
Dnr 2012-284-023
Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningschefer har en grundanställning i kommunen med ett tidsbegränsat
chefsförordnande, vanligtvis på 6 år. Avtalen för Pia Andersson omsorgsförvaltningen
och Ulrika Wenn social- och fritidsförvaltningen går ut 2012-12-31. Kommunstyrelsen
fattar beslut om tillsättning av förvaltningschefer i konsensus med berörd nämnd.
Kommunchefen som är chef för förvaltningscheferna är den som tecknar
anställningsavtalet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att förordna Pia
Andersson som förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen under perioden 2013-0101 – 2018-12-31, samt att förordna Ulrika Wenn som förvaltningschef för Social- och
fritidsförvaltningen under perioden 2013-01-01 – 2018-12-31.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Pia Andersson som förvaltningschef för Omsorgsförvaltningen under
perioden 2013-01-01 – 2018-12-31, samt
att förordna Ulrika Wenn som förvaltningschef för Social- och fritidsförvaltningen
under perioden 2013-01-01 – 2018-12-31.
______
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§ 167 Förfrågan om inrättande av FRG i Hudiksvalls
kommun
Dnr 2011-540-160
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun, tillsammans med Nordanstigs och Ljusdals kommuner, har fått
en förfrågan om att starta FRG, Frivilliga Resurs Grupper. Förfrågan kommer från
NorrHälsinge Civilförsvarsförening.
Göran Bergsman, säkerhetsskyddschef för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
och Olle Björk, brandmästare i Ljusdals kommun bedömer i tjänsteutlåtande att det i
dagsläget inte föreligger något behov av FRG i norrhälsingekommunerna.
Som grund i deras bedömning anges:
-

Det föreligger en enkät från MSB där behov av frivillig hjälp vid insatser i
Sverige ska utredas. I förlagan påpekas vikten av att det är kommunens behov
som ska styra!

-

Enkätens resultat ska i stort styra den ekonomiska tilldelningen av medel för
utbildning osv. Detta gör att vi vill avvakta och se hur detta blir.

-

Hudiksvall har valt att bygga upp en kommunal resurs med egna anställda som
kan användas till mycket av de ändamålen som beskrivs som en FRG-uppgift.
Styrkan i det är ju också att det blir enklare vid rekrytering, kvalitetssäkring osv.

-

Vidare så håller Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner på att utveckla s.k.
trygghetsnav. Dessa utgörs idag av de äldreomsorgsanläggningar som finns i
kommunen. Dessa ska kunna fungera som informationsställen, larmbefordran,
värmestuga osv.

-

Även Ljusdals kommun har påbörjat en analys vilka resurser kommunen själv
råder över. Ett första möte är genomfört med Räddningstjänsten
säkerhetssamordnaren och Arbetsmarknadsenheten där det beslutades om hur
arbetet skulle gå vidare.

-

Idén om trygghetsnav är något som Ljusdal också tittar på. Boenden för vård
och omsorg är idag inofficiella knutpunkter på flera orter. Att utveckla och
mer formalisera dessa är något som kommunen bör arbeta för.
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Allmänna utskottet har förslagit att kommunstyrelsen avvaktar översynen av
kommunens kris- och säkerhetsorganisation och i nuläget avstår Norrhälsinge
civilförsvarsförenings erbjudande om avtal om FRG-resurs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta översynen av kommunens kris- och säkerhetsorganisation och i nuläget
avstå Norrhälsinge civilförsvarsförenings erbjudande om avtal om FRG-resurs.
______
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§ 168 Revidering av reglemente för social- och
fritidsnämnden, lärande- och kulturnämnden samt
omsorgsnämnden
Dnr 2012-114-003
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp med representanter från omsorgsförvaltningen, social- och
fritidsförvaltningen samt lärande- och kulturförvaltningen har arbetat fram förslag till
ändringar i omsorgsnämndens, social- och fritidsnämndens samt lärande- och
kulturnämndens reglementen. Förslaget innebär att lärande- och kulturnämnden får
ansvar för de beviljade insatserna, sysselsättning enligt Socialtjänstlagen samt daglig
verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Dessutom får
nämnden ansvar för boende enligt LSS i samband med skolgång i annan kommun.
Omsorgsförvaltningen får ansvar för att ge social samvaro till personer med
funktionsnedsättning som inte har beslut om sysselsättning eller daglig verksamhet.
Det innebär även att den öppna träffpunkten Träffen övergår från lärande- och
kulturförvaltningen till omsorgsförvaltningen.
Lärande- och kulturnämnden, social- och fritidsnämnden och omsorgsnämnden
föreslår kommunfullmäktige besluta om de presenterade förändringarna i respektives
reglementen.
Allmänna utskottet, 2012/§ 71, återremitterade ärendet för ytterligare beredning av
frågorna, om beslut är svåra att verkställa för Lok, vad blir konsekvenserna? Måste
verksamheten inom Lok och HRC prioriteras annorlunda för att verkställa besluten?
Om så är fallet kommer andra delar inom HRC att påverkas? Klientperspektivet?
Verksamhetschefen vid omsorgsförvaltningens handläggarenhet lämnar en gemensam
framställan, daterad 2012-05-23, om önskade revideringar för förvaltningarna, samt
besvarar frågorna från allmänna utskottets återremiss.
Förslag till ändringar i omsorgsnämndens reglemente, §§ 1, 2, 6, 7, 8,
9, 11 samt ändrade paragrafnummer
Tillägg redovisas i kursiv stil. Det som ska tas bort redovisas med
dubbelöverstrykning.
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§1
Nämnden fullgör, förutom inom Svågadalsnämndens verksamhetsområde,
kommunens uppgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
samt socialpsykiatri. Regelverket för detta består av socialtjänstlagen (SoL), lag om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS), lag om färdtjänst, lag om riksfärdtjänst,
hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen samt socialtjänstförordningen och
riktlinjer. Vidare har nämnden att ta hänsyn till övrig lagstiftning som påverkar den
kommunala verksamheten. Nämndens ska arbeta med utveckling av verksamheten och
vara väl förtrogen med samt hålla sig ajour med förändringar som sker i lagstiftningen.
§2
Nämnden är huvudman för kommunens socialpsykiatrienhet, samt svarar för viss
verksamhet inom Svågadalsnämndens geografiska verksamhetsområde som regleras i
dess reglemente. Nämnden utövar tillsyn av enskild verksamhet enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden ansvarar för alla insatser enligt
LSS förutom daglig verksamhet (9§ p10) samt boende för ungdomar i samband med skolgång i
annan kommun (9§ p8), vilka lärande- och kulturnämnden ansvarar för. Nämnden svarar även för
rådgivning till personer med funktionsnedsättning samt har ansvar för färdtjänst.
Bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL)
§ 6 (OBS ny paragraf som påverkar numreringen av paragraferna framöver)
Nämnden handlägger alla insatser enligt socialtjänstlagen för äldre och personer med
funktionsnedsättning samt verkställer dessa insatser, förutom sysselsättning vilket lärande- och
kulturnämnden ansvarar för.
Äldreomsorg
§67
Verksamheten regleras i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen,
socialtjänstförordningen och Socialstyrelsens föreskrifter.
Socialpsykiatri
§78
Verksamheten regleras i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade, hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstförordningen och
Socialstyrelsens föreskrifter. Nämnden svarar för stöd till föreningar och
organisationer för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

11 (78)

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

Särskilt stöd och service enligt LSS
§89

Nämnden ansvarar för och handlägger alla insatser, enligt lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade. förutom verkställighet av psykiatriinsatser.
Nämnden har rätt att besluta om insatser enligt SoL, när en insats
övergår från LSS till SoL, och när insatsen sker enligt båda lagarna.
Nämnden verkställer och ansvarar för dessa insatser, förutom daglig verksamhet samt boende för
ungdomar i samband med skolgång i annan kommun.
Färdtjänst
§ 10 11
Nämnden svarar för ledning, samordning och handläggning av den
kommunala färdtjänsten och riksfärdtjänsten.
För kommande paragrafer ändras bara paragrafnumren.
Förslag till förändringar i Lärande- och kulturnämndens reglemente
§§ 1, 9, 10
§ 1 Nuvarande lydelse
Nämnden fullgör, förutom inom Svågadalsnämndens verksamhetsområde,
kommunens uppgifter inom kultursektor, förskola, särskola, särvux, grundskola,
gymnasieutbildning, kommunal vuxenutbildning, uppdragsutbildning, kulturskola,
högskoleutbildning samt övrig postgymnasial utbildning. Vidare fullgör nämnden
kommunens uppgifter för feriearbeten samt för arbetsmarknadspolitiska åtgärder,
utom de delar som avser åtgärder som riktas mot personer som har betydande
svårigheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.
§ 1 Ny formulering
Nämnden fullgör, förutom inom Svågadalsnämndens verksamhetsområde, kommunens uppgifter inom
kultursektor, förskola, särskola, särvux, grundskola, gymnasieutbildning, kommunal
vuxenutbildning, uppdragsutbildning, kulturskola, högskoleutbildning samt övrig postgymnasial
utbildning. Vidare fullgör nämnden kommunens uppgifter för feriearbeten samt för
arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även de delar som avser åtgärder som riktas mot personer som har
betydande svårigheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det betyder att nämnden även
ansvarar för de beviljade insatserna sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL 4 kap 1§) samt daglig
verksamhet enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 9§ p10).
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§ 9 Nuvarande lydelse
Nämnden ansvarar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utom i de delar som avser
åtgärder som riktas mot personer som har betydande svårigheter att få arbete på den
öppna arbetsmarknaden. Sådana åtgärder handhas av individ- och familjenämnden.
Nämnden ansvarar även för feriearbeten, samt handhar prövning av
sysselsättningsprojekt, som anordnas av extern intressent.
§ 9 Ny formulering
Nämnden ansvarar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, även i de delar som avser åtgärder som
riktas mot personer som har betydande svårigheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det
innebär att nämnden ansvarar för sysselsättning och daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar även för feriearbeten, samt handhar prövning av
sysselsättningsprojekt, som anordnas av extern intressent. Vissa arbetsmarknadspolitiska frågor för
att minska passivt försörjningsstöd såsom offentligt skyddat arbete OSA, andra
arbetsmarknadsanställningar samt köp av praktikplatser och studieplatser handhas av social- och
fritidsnämnden.
§ 10 Nuvarande lydelse
1

Nämnden ansvarar för reformering av nämndens regelbestånd.

2

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för och förfogar
över i sin verksamhet.

3

På uppdrag av omsorgsnämnden ansvarar nämnden för, genomförande av
kommunens dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

§ 10 Ny formulering
1

Nämnden ansvarar för reformering av nämndens regelbestånd.

2

Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för och
förfogar över i sin verksamhet.

3

Nämnden ansvarar för boende i samband med skolgång i annan kommun
(enligt LSS 9§ p 8).
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Förslag till förändringar i Social- och fritidsnämndens reglemente § 8
§ 8 Nuvarande lydelse
Nämnden ansvarar för arbetsmarknadspolitiska frågor som avser åtgärder som riktas
mot personer som har betydande svårigheter att få arbete på den öppna
arbetsmarknaden.
§ 8 Ny formulering
Nämnden ansvarar för arbetsmarknadspolitiska frågor för att minska passivt försörjningsstöd såsom
offentligt skyddat arbete OSA, andra arbetsmarknadsanställningar samt köp av praktikplatser och
studieplatser.
Allmänna utskottets har föreslagit att lydelsen ändras i Reglemente för
omsorgsnämnden, Reglemente för lärande- och kulturnämnden samt Reglemente för
social- och fritidsnämnden enligt ovanstående förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera, Reglemente för omsorgsnämnden, Reglemente för lärande- och
kulturnämnden samt Reglemente för social- och fritidsnämnden enligt ovanstående
förslag.
______
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§ 169 Informationssäkerhetspolicy
Dnr 2012-317-005
Ärendebeskrivning
Föreliggande förslag till Informationssäkerhetspolicy är upprättat i enlighet med det
ramverk för informationssäkerhet (BITS) som ursprungligen togs fram av dåvarande
Kris- och beredskapsmyndigheten (KBM) och som ställdes till myndigheternas och
kommunernas förfogande tillsammans med ett IT-stöd för att underlätta arbetet.
Motsvarande myndighet heter i dag Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) och man har där sedan några år beslutat ersätta BITS med ett nytt ramverk som
ligger ännu närmare de ISO standarder som finns inom området (ISO 27000-serien).
Man har tyvärr inte ännu kommit så långt när det gäller att praktiskt stöd av det slag
som fanns inom ramen för BITS.
Arbetet med detta förslag har pågått under ganska lång tid och påbörjades innan
ovannämnda förändring var känd. Dessutom är befintliga systemsäkerhetsplaner
upprättade enligt BITS. Det är viktigt att pågående aktiviteter inte försvåras eller
upphör.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till informationssäkerhetspolicy för Hudiksvalls kommun,
samt att uppdra till kommunledningskontoret att påbörja ett arbete som syftar till att
stegvis börja tillämpa ett arbetssätt i linje med MSB:s nya ramverk.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till informationssäkerhetspolicy för Hudiksvalls kommun,
att uppdra till kommunledningskontoret att påbörja ett arbete som syftar till att stegvis
börja tillämpa ett arbetssätt i linje med MSB:s nya ramverk.
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§ 170 Avtal gällande gemensam kostnämnd för Hudiksvalls
kommun och Landstinget Gävleborg
Dnr 2011-504-003
Ärendebeskrivning
Sedan 1 juli 2002 har Landstinget i Gävleborg och Hudiksvalls kommun bedrivit
kostverksamhet i form av en gemensam nämnd, för vilken landstinget varit huvudman.
Matproduktionen har i huvudsak skett vid storköket ”Pulsen” och distribuerats till
sjukhusenheten i Hudiksvall samt vissa verksamheter inom Hudiksvalls kommun. Av
det totala antalet portioner som produceras avser en övervägande del Hudiksvalls
kommuns verksamheter. Det har därför befunnits lämpligt att överföra
huvudmannaskapet för den gemensamma nämnden till Hudiksvalls kommun.
Kommunfullmäktige i Hudiksvall beslutade att från landstinget överta
huvudmannaskapet för den gemensamma kostnämnden, § 167/2011.
Ett förslag till avtal har framarbetats. Detta reglerar samverkan mellan Hudiksvalls
kommun och Landstinget i Gävleborg, i den gemensamma kostnämnden.
Samverkan gäller från 2012-08-01 till 2013-12-31 under förutsättning att kommunen
och landstinget godkänner avtalet genom beslut.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna det
avtalsförslag, avseende gemensam kostnämnd, som upprättats för samverkan mellan
Hudiksvalls kommun och Landstinget i Gävleborg.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det avtalsförslag, avseende gemensam kostnämnd, som upprättats för
samverkan mellan Hudiksvalls kommun och Landstinget i Gävleborg
______
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§ 171 Begreppet kund
Dnr 2011-553-730
Ärendebeskrivning
I samband med framtagandet av rutiner för hantering av privata medel användes
begreppet kund som ett samlingsnamn för brukare/vårdtagare/den funktionsnedsatte.
På förekommen anledning har omsorgsnämnden diskuterat begreppet ”kund”, dess
för- och nackdelar och historik och beslutat att lyfta begreppet, kund till
kommunfullmäktige för diskussion och beslut.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsens beslutar
att överlämna ärendet till kommunfullmäktige, utan eget förslag, för diskussion och
beslut.
______
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§ 172 Fria busskort för ungdomar årskurs 7-9
Dnr 2012-352-531
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 20 juni 2011 att införa avgiftsfria resor med
kollektivtrafik för ungdomar i åldersgruppen 16-19 år. Vid kommunstyrelsens
sammanträde den 28 maj 2012 beslutades att säga upp avtalet som reglerar detta med
X-trafik. Syftet var att omförhandla avtalet så att de fria busskorten endast omfattar
ungdomar till sommaren det år man fyller 19 år. Ambitionen var också att se över
möjligheten att erbjuda ungdomar i årskurs 7-9.
Det har visat sig möjligt att genomföra detta under senare delen av hösten.
Den tillkommande nettokostnaden för kommunen blir ca 1 000 000 kronor på
årsbasis, vilket innebär en kostnad för 2012 på ca 300 000 kronor, något som inte är
budgeterat.
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda alla elever från årskurs 7 till dess de slutar gymnasiet (dock längst till och
med vårterminen de fyller 20 år), och är skrivna i Hudiksvalls kommun, avgiftsfria
resor med kollektivtrafik,
att beslutet verkställs utan dröjsmål, även om det skulle innebära en tillfällig lösning
innan permanenta färdbevis erhålles,
att den ökade kostnaden för 2012 täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2012 års budget, samt
att den beräknade ökade kostnaden på 1 000 000 kronor per år beaktas i budgetarbetet
för 2013.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____
.
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§ 173 Rapport om offentlighet och sekretess
Ärendebeskrivning
Konsult Ove Axelsson, PwC, informerar om den granskning revisionen gjort om
offentlighet och sekretess. Granskningsrapporten som kommer att utdelas senare,
innehåller synpunkter kring kommunens rutiner kring postöppning, utlämnande/ inte
utlämnande av allmän handling, diarier, dokumenthanteringsplaner arkiv mm.
Efter informationen bereds ledamöterna möjlighet att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 174 Revisionens frågor angående kommunstyrelsens syn
på verksamhet och ekonomi
Dnr 2012-343-007
Ärendebeskrivning
Revisionen ska årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska
styrelse och nämnders verksamheter. I revisorernas uppdrag ingår att granska
styrelsens uppsiktsplikt, hur styrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter, sköter den ekonomiska förvaltningen, verkställer beslut,
följer utveckling och ekonomi, för framställningar, fullgör beredningskravet, begär
upplysningar etc.
Enligt den årliga revisionsplanen besöker revisionen kommunstyrelsen för att diskutera
följande frågeställningar:
-

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?

Kvalitetsstrateg Annika Lindfors informerar om kommunens styrmodell.
Kommunstyrelsen diskuterar frågeställningarna.
Ordförande tackar för besöket.
____
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§ 175 Halvårsrapport 2012 med årsprognos för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2012-342-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat halvårsprognos 2012 med årsprognos
för Hudiksvalls kommun. Årsprognosen bygger på bedömningar från samtliga
nämnder.
I korthet sammanfattas rapporten enligt följande,
Allmänt

Befolkning – ökat första halvåret med 57 personer
Priser – ökande
Räntor – fallande
Aktiekurser – ökande
Löner – nya avtal knappt 3 % i nivå med budget
Resultat – totalt

Halvårsresultat – ett överskott (+ 35,2 Mkr)
Beräknat årsresultat – ett överskott (+ 45,1 Mkr)
Svagt resultat före finansnetto (+ 2,0 Mkr) om AFA-inbetalningen exkluderas
Verksamhet - årsprognos

Nämnder - 4 av 8 klarar verksamheten inom budget
Nämnder - sammanlagd budgetavvikelse (- 9,9 Mkr)
Större negativa avvikelser – individ/familjeomsorg och gymnasieskola
Kvantiteter – sammantaget i nivå med åtagandena
Kvalitet – bedöms till stor del överensstämma med åtagandena
Finansiering

Skatteintäkter – slutavräkningar högre än budget (+ 14,9 Mkr)
Statsbidrag/utjämning – något högre än budget (+ 2,1 Mkr)
Finansnetto – något lägre avkastning, lägre lånekostnader (+ 0,3)Mkr
Finansiella mål – beräknas bli uppnådda
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Tillgångar och skulder

Investeringar – lägre än budget
Långa placeringar – realiserade kursvinster och ökande marknadsvärde
Upplåning – ökat enligt budget för skattefinansierad verksamhet
Likviditet – tillräcklig nivå, ökande
Personalsituationen

Den 31 maj 2012 hade Hudiksvalls kommun 3413 anställda, varav 3135
tillsvidareanställda och 278 visstidsanställda
Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden har i jämförelse med 2011 ökat med
0,8 procentenheter, från 91,2 % till 92,0 %. Sysselsättningsgraden hos visstidsanställda
har länge legat relativt konstant på 80 %, men ökade 2,8 procentenheter till 82,8 %
2011.
Den största gruppen anställda (30 %) är 50-59 år. Medelåldern har minskat med 0,2 år
i jämförelse med samma tidpunkt året innan och ligger nu på 48,5 år. 2012-05-31 är
17 % över 60 år medan 25 % är 39 år eller yngre.
Den totala sjukfrånvaron i kommunen fortsätter att sjunka. Jämfört med samma
period förra året har sjukfrånvaron sjunkit med 0,4 procentenheter och ligger nu på 5,8
%. Andelen långtidssjuka av den totala sjukfrånvaron har också sjunkit och ligger 2012
på 46,9 %. En liten ökning av sjukfrånvaro kan dock uppmärksammas i gruppen 50 år
och äldre. Ökningen är dock marginell med 0,1 procentenheter. När det gäller gruppen
under 29 år där sjukfrånvaron ökade förra året har trenden vänt 2012. Sjukfrånvaron i
gruppen minskar med 1,5 procentenheter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Allmänna utskottet har förslagit att halvårsbokslutet godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvårsbokslut 2012 med årsprognos för Hudiksvalls kommun.
______
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§ 176 Ändring av finansieringsbeslut gällande digitalisering
av skolan
Dnr 2012-126-042
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-23, § 52, att bevilja lärande- och
kulturförvaltningen ett tilläggsanslag med 1 600 000 kronor för anskaffning av datorer
(driftmedel) och 1 600 000 kronor för investering i nya nätverk (investeringsmedel) för
att möjliggöra en 1:1 digitalisering av åk 7 till och med åk 3 på gymnasiet, samt att
kostnaden skulle täckas ur kommunens likvida medel.
Efter upphandling av datorer och nät har det visat sig att fördelningen mellan
driftmedel och investeringar blivit felaktig, varför lärande- och kulturförvaltningen
begär en förändring av kommunfullmäktiges täckningsbeslut enligt särskild skrivelse.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktiges beslut 2012-0423, § 52, upphävs, att lärande- och kulturförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag med
2 435 000 kronor för anskaffning av datorer (driftmedel) och 765 000 kronor för
investering i nya nätverk (investeringsmedel) för att möjliggöra en 1:1 digitalisering av
åk 7 till och med åk 3 på gymnasiet, samt att kostnaden täcks ur kommunens likvida
medel.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar lär- och kulturchef Ingela Rauhala i
ärendet.
Kommunstyrelsens beslutar
att omfördela tilläggsanslaget till lärande- och kulturnämnden enligt ovanstående och
enligt nivå som kommunfullmäktige tidigare beviljat, dvs 765 000 kronor för
investering i nya nätverk (investeringsmedel) och 2 435 000 kronor för anskaffning av
datorer (driftmedel) sammanlagt 3 200 000 kronor.
______
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§ 177 Revidering av skolskjutsreglemente för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2012-151-003
Ärendebeskrivning
Nuvarande skolskjutsreglemente beslutades av kommunfullmäktige i maj 2008.
Skolskjutsreglementet behöver revideras och anpassas till ny skollag som trädde i kraft
den 1 juli 2011.
Lärande- och kulturförvaltningen har utarbetat ett nytt förslag som nu kallas
skolskjutsregler och som ersätter skolskjutsreglementet. Reglerna är utformade inom
ramen för skollagen och skolskjutsförordningen.
I skolskjutsregler ingår nu även skolskjuts för gymnasiesärskolans elever. Tidigare
bestämmelse om att skolskjuts endast anordnas till anvisad skola är i nya skollagen
ändrad till att skolskjuts anordnas om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska
svårigheter. Regeln om väntetid är ändrad från 35 min i snitt till 70 min per skoldag.
Regler om miljömål, förare och fordon finns inte med i skolskjutsreglerna utan
kommer att omarbetas till en egen del och har i första hand betydelse för upphandling
och i kontakt med skolskjutsanordnare.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit, 2012/§ 36, kommunfullmäktige att
nuvarande skolskjutsreglemente upphävs, att anta föreslagna skolskjutsregler, samt att
kommunfullmäktige reviderar lärande- och kulturnämndens reglemente så att lärandeoch kulturnämnden får ansvar för skolskjutsar.
Vid allmänna utskottets sammanträde, 2012/§ 85, återremitteras ärendet till lärandeoch kulturförvaltningen för ytterligare beredning med tydligare beskrivning, av
förändringarna i reglementet och var reglerna om miljömål, förare och fordon ska
hanteras.
Lärande- och kulturförvaltningen har besvarat återremissen, 2012-05-23, och beskriver
vad skolskjuts är, de förändringar som gjorts när det gäller skolskjutsregler samt vilka
föreskrifter och regler man utgår ifrån vid upphandling av skolskjuts.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar lär- och kulturchef Ingela Rauhala i
ärendet.
Allmänna utskottet har föreslagit att nuvarande skolskjutsreglemente upphävs,
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att anta föreslagna skolskjutsregler, samt att kommunfullmäktige reviderar lärande- och
kulturnämndens reglemente så att lärande- och kulturnämnden får ansvar för
skolskjutsar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuteras bland annat acceptabel väntetid och i
vilken instans beslut om reglementen ska fattas.
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till lärande- och kulturnämnden för ytterligare beredning.
______
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§ 178 Yttrande angående revisionsrapporten ” Granskning
av investeringsprocessen” i Hudiksvalls kommun.
Dnr 2012-132-007
Ärendebeskrivning
Kommunen använder en rad materiella anläggningstillgångar (fastigheter,
anläggningar, inventarier, maskiner) i sin verksamhet. Användningen och
redovisningen av tillgångarna påverkar i stor utsträckning kommunens redovisade
resultat och ställning.
Under 2010 sammanställde ekonomiavdelningen ett förslag till riktlinjer för
investeringsredovisning efter samråd med berörda förvaltningar. Till grund för
förslaget låg aktuella regler, anvisningar och rekommendationer. Syftet med
riktlinjerna var att skapa enhetliga regler för att säkerställa en rättvisande
kostnadsredovisning.
Rättvisande kostnadsredovisning kan uppnå på olika sätt och med olika krav på
precision. Det är angeläget att undvika tvära kast i kostnadsredovisningen och att
regelverket inte förändras från år till år för att underlätta analyser av utvecklingen
över tid. Det är också viktigt att en restriktiv hållning intas vid värderingen av
balansposter så att tillgångar inte överskattas och skulder inte underskattas. I strävan
att uppnå rättvisande resultatredovisning måste även komplexa lösningar och
administrativt merarbete vägas mot behovet av precision i kostnadsredovisningen.
Som grundläggande principer vid utformandet av riktlinjerna tillämpades konsekvens,
försiktighet och väsentlighet.
Kommunfullmäktige antog i december 2010/§ 33, förslaget till Riktlinjer för
investeringsredovisning.
De investeringar som görs idag påverkar kommunens ekonomi under många år. Det
är därför viktigt att inte bara redovisningen fungerar väl utan att även styrningen och
uppföljningen är tillfredsställande för att uppnå god ekonomisk hushållning. PWC
har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat kommunens
investeringsprocess.
PWC konstaterar att det är positivt att kommunen påbörjat arbetet med att utveckla
investeringsredovisningen genom att lägga fast principer med mera. Den
sammanfattande bedömningen är att kommunens investeringsprocess till delar är
ändamålsenlig men kan utvecklas inom några områden. PWC efterfrågar bland annat:
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o Övergripande styrdokument (regler och anvisningar) avseende
investeringsverksamheten
o Långsiktig strategisk investeringsplan (inklusive driftkostnader och· finansieringssätt)
som kan ge bra underlag för prioriteringar.
o Kontrollrutiner för att säkerställa en korrekt gränsdragning mellan
driftkostnader och investeringsutgifter samt uppföljning av avskrivningstider
o Utveckling av uppföljningsrapporteringen av investeringsverksamheten till
tekniska nämnden och kommunstyrelsen
o Översyn av aktiveringen av investeringsutgifter och rutinerna för
inventarieredovisning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att med beaktande av revisorernas rapport sammanställa ett övergripande
styrdokument med erforderliga regler och anvisningar.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att med beaktande av revisorernas rapport sammanställa ett övergripande
styrdokument med erforderliga regler och anvisningar.
att sammanställningen ska vara slutförd, 31 mars 2013.
______
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§ 179 Firmateckning 2012
Dnr 2012-332-060
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit ändring av Kommunstyrelsens beslut §
299, 2011. Ändringen beror på personalförändringar och gäller från 2012-09-01.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
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 förordnar, 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, finanschef Marie Nordborg,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg, Jenny
Lindberg, Lena Johansson samt Susanne Eriksson. Ordinarie attestant skall alltid
underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, finanschef Marie Nordborg,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg, Jenny
Lindberg, Agneta Johansson, Susanne Eriksson och Anette Ståby,
ekonomihandläggarna Lena Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för
Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns
bankräkningar, Hudiksvalls kommuns plusgirokonton samt donationsfondernas
bankräkningar samt
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att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, finanschef Marie Nordborg, 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 2010-06-03, § 86).
______
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§ 180 Omställningsåtgärder vid arbetsbrist
Dnr 2012-269-023
Ärendebeskrivning
För att begränsa antalet uppsägningar vid arbetsbrist finns ett antal åtgärder att tillgå
för att underlätta omställning till studier eller annat arbete. Syftet är att ge individuellt
anpassat stöd och åtgärder och att uppsägningstiden och tiden därefter kan nyttjas på
ett konstruktivt sätt. Omställningsåtgärder och olika avgångslösningar är inte generella
erbjudanden utan ska riktas till definierade grupper och individer.
Omställningsåtgärder



Tjänstledighet



Kompetensutveckling



Avgångsersättning



Arbetsbefrielse vid egen uppsägning



Eget företagande



Förkortad arbetstid



Studie- och yrkesvägledning vid CUL

Pensionslösningar



Tilläggsbelopp vid uttag av tjänstepension



Särskild avtalspension, SAP-Ö

Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget från kommunledningsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar, personalchef Maria Larsson, om
förslaget till omställningsåtgärder vid arbetsbrist.
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga omställningsåtgärder gäller under tiden 2009-07-01 till och med
2015-12-31,
Justerandes
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att avgångsersättning upp till sex månadslöner kan erbjudas den som själv säger upp
sig med omedelbar verkan. Förutsättningen är att den totala övertaligheten minskar
att utbetalning av avgångsersättning upp till sex månader under tiden 2009-07-01 till
och med 2015-12-31 beslutas av förvaltningschef efter samråd med personalchef
att medarbetare mellan 61-65 ar som permanent sänker sin arbetstid och därmed får
motsvarande lönesänkning, får den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionsavgiften
motsvarande lön före sänkning av arbetstiden inbetald av arbetsgivaren.
Förutsättningen är att den minskade sysselsättningsgraden inte ersatts med annan
arbetstagare eller att den totala övertaligheten minskar
att inbetalning av den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionsavgiften i samband med
sänkning av sysselsättningsgrad under tiden 2009-07-01 till och med 2015-12-31
beslutas av förvaltningschef efter samråd med personalchef
att ett tillägg till tjänstepensionen motsvarande maximalt 10 000 kronor per månad kan
betalas ut till medarbetare som fyllt 61 år och som tar ut hela sin tjänstepension.
Beloppet reduceras i förhållande till sysselsättningsgrad. Tilläggsbeloppet betalas ut
från överenskommen tidpunkt fram till 65 år, dock längst under 24 månader.
Förutsättningen är att den totala övertaligheten minskar
att tillägg till tjänstepension motsvarande maximalt 10 000 kronor under perioden
2009-07-01 till och med 2015-12-31 beslutas av förvaltningschef efter samråd med
personalchef
att överenskommelse om särskild avtalspension (SAP-O) motsvarande 65 % av aktuell
månadslön kan träffas med medarbetare i åldersintervallet 63-65 år, dock längst under
24 månader samt att arbetsgivaren i samband med sådan överenskommelse fortsätter
att betala in den avgiftsbestämda delen av tjänstepensionsavgiften motsvarande
månadslön vid tillfallet for överenskommelsen. Förutsättningen för en
överenskommelse om SAP-O är att den totala övertaligheten minskar
att överenskommelse om SAP-O under tiden 2009-07-01 till och med 2015-12 31 och
som beror på att den totala övertaligheten minskar beslutas av förvaltningschef efter
samråd personalchef
att finansiering sker i respektive nämnd
att i övrigt godkänna förslaget till omställningsåtgärder
______
Justerandes
sign:
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Delges:
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§ 181 Anlitande av konsult för uppdrag ägarstyrning
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
Den parlamentariska arbetsgruppen med uppdrag (2012/§ 31), att se över hur
ägarstyrningen i kommunens bolag ska gå till, bedömer att en extern konsult med
specialistkompetens behöver konsulteras för att komma vidare med förslaget till
tydliga ägardirektiv och struktur för ägarstyrningen. Kostnaden föreslås belasta
kommunstyrelsens konto för oförutsett.
Allmänna utskottet har tillstyrkt arbetsgruppens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att arbetsgruppen anlitar extern konsult efter behov,
att kostnaden, dock max 50 000 kronor, belastar kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
______
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§ 182 Revisionsrapport – Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning – enkelt avhjälpta hinder.
Dnr 2012-64-007
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning över kommunens arbete
med tillgänglighet avseende enkelt avhjälpta hinder. Granskningen fokuserar på om
arbetet är ändamålsenligt och om det leder till önskvärt resultat. Kort sammanfattat
pekar rapporten på att organisationen i stort är tillfredsställande medan arbetet med
planering, uppföljning och utvärdering bör förstärkas. När det gäller resultatet
konstaterar granskningen att samtliga enkelt avhjälpta hinder inom kommunen inte
hade åtgärdats per 2010 och bedömningen är att de inte heller kommer att vara det år
2013.
Granskningsrapporten rekommenderar att den handikappolitiska planen förstärker
delar som berör detta arbete samtidigt som uppföljningen och utvärderingen av
styrdokumenten sker regelbundet.
Därutöver ges ett antal rekommendationer till byggnadsnämnden och tekniska
nämnden.
Som påpekas i rapporten har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för
handikappolitiken. Kommunledningsförvaltningen kan instämma i rapporten att det är
angeläget att fler nämnder, i synnerhet byggnadsnämnden och tekniska nämnden,
knyts närmare handikapprådet vilket bör kunna ske fr o m hösten 2012.
Kommunledningsförvaltningen anser att Handikapprådet bör åläggas att årligen ge
kommunstyrelsen en skriftlig rapport över hur arbetet med enkelt avhjälpta hinder
utvecklas. Med detta som grund kan kommunfullmäktige sedan överväga om
uppdraget till nämnderna behöver förstärkas.
Av rapporten framgår att ansvaret för att identifiera enkelt avhjälpta hinder övergår
från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen. Detta hänger ihop med ett förslag om att
överföra vissa kompetenser, bl.a. handikappansvarig, till kommunledningsförvaltningen. Ärendet har varit uppe i kommunfullmäktige men blivit återremitterat.
För närvarande är därför inte denna ansvarsfördelning förändrad på det sätt som
rapporten anger.
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta, att avge svar
på revisionsrapporten Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning – enkelt
avhjälpta hinder i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på revisionsrapporten Tillgänglighet för personer med
funktionsnedsättning – enkelt avhjälpta hinder i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 183 Insikt 2013 – Servicemätning av kommuners
myndighetsutövning gentemot företag
Dnr 2012-286-106
Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en servicemätning av
kommuners myndighetsutövning gentemot företag som ett komplement till Svenskt
näringslivs näringslivsranking. Undersökningen som går under namnet Insikt ingår i
SKL:s Öppna jämförelser med rubriken Företagsklimat. Insikt genomförs i samarbete
med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). I
undersökningen 2011 deltog sammanlagt 166 kommuner dock inte Hudiksvall.
Förutom att undersökningen mynnar ut i en egen kommunrapport, så sammanställs
även en Öppen jämförelse, dvs. en nationell rapport med resultat för samtliga
kommuner.
Kostnaden för att delta i undersökningen är 10 000 kronor i fast pris plus 100 kronor
per myndighetsärende. För Hudiksvalls del skulle det total innebära en kostnad på
cirka 40 000 kronor. Vid dialog med Hudiksvalls Näringslivsbolags vd har man
uttryckt sig positivt till att undersökningen genomförs och är beredd att medfinansiera
undersökningen med 10 000 kronor.
Mot bakgrund av det arbete som pågår i kommunen med att förbättra styr- och
uppföljningssystemet skulle en undersökning av det här slaget ge värdefull information
i syfte att förbättra kommunens näringslivsklimat.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls kommun deltar i SKL:s
undersökning Insikt 2013, samt att kostnaden för deltagande belastar kontot för
kommunstyrelsens oförutsedda med undantag av de 10 000 kronor som HNA
medfinansierar.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun deltar i SKL:s undersökning Insikt 2013.
att kostnaden för deltagande belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda med
undantag av de 10 000 kronor som HNA medfinansierar.
______
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§ 184 Attractive Region X
Dnr 2012-254-210
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har bjudit in länets kommuner att delta i projektet Attractive Region X.
Projektet löper i två år, från halvårsskiftet 2012 till halvårsskiftet 2014, och har
följande syfte:


Kunskapa kring attraktivt boende, t ex kriterier.



Bostadshusets betydelse för val av bostadsort.



Planering av attraktiva boendemiljöer.



Ekonomi i attraktivt boende, hur kan attraktiva bostäder byggas för alla?

Deltagande kommuner medfinansierar projektet i form av arbetstid. Den samman
lagda medfinansieringen uppgår till 1,5 Mkr och Hudiksvalls andel torde hamna mellan
100 000 och 200 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att det är angeläget att arbeta med att
utveckla attraktiva boendemiljöer. Det finns goda förutsättningar med havet, sjöarna,
staden, de öppna landskapen m m att bygga vidare på i vår kommun. Sannolikt kan
projektet komma att beröra kommunledningsförvaltningen, plan- och
bygglovskontoret, tekniska förvaltningen samt AB Hudiksvallsbostäder. HNA kan
också beröras.
Utöver detta kan nämnas att kommunens bostadsförsörjningsprogram avslutas vid
kommande årsskifte. Inför arbetet med nytt sådant program kan erfarenheterna och
kunskaperna från deltagandet i detta projekt vara värdefulla. De kan också komma till
användning i kommunens arbete med landsbygdsutveckling.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att Hudiksvalls kommun deltar i
projektet Attractive Region X, att inbjuda förvaltningar och bolag i kommunen att
delta, samt att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att besluta om nivån på
kommunens medfinansiering.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (78)

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun deltar i projektet Attractive Region X,
att inbjuda förvaltningar och bolag i kommunen att delta,
att uppdra till Kommunledningsförvaltningen att besluta om nivån på kommunens
medfinansiering.
______
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§ 185 Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att
förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg
Dnr 2012-260-773
Ärendebeskrivning
I det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för perioden 2009-2013, som antogs av
fullmäktige i Region Gävleborg under våren 2009, ingår att ta fram en strategi för ett
förstärkt folkhälsoarbete i länet. Ett sådant behov grundas i att folkhälsan har ett starkt
samband med både ekonomisk och social hållbarhet och präglar en del av det goda
livet i Gävleborg.
En arbetsgrupp bestående av representanter från Region Gävleborg, Landstinget
Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg samt länets kommuner har under ledning av en
politisk styrgrupp utarbetat ett förslag efter remissomgång under hösten 2011.
Förslaget antogs av fullmäktige i Region Gävleborg, 2012-04-27.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att de gemensamma utgångspunkterna
för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg antas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de gemensamma utgångspunkterna för arbetet med att förbättra befolkningens
hälsa i Gävleborg
______
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§ 186 Avsiktsförklaring gällande fördjupad samverkan för
utbildningsfrågor över grundskolenivå
Dnr 2012-340-610
Ärendebeskrivning
Kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ovanåker och Söderhamn har
genom Hälsingerådet avgett en avsiktsförklaring till fördjupad samverkan inom
utbildningsområdet.
För att nå visionen: ”En fritt sökbar gymnasieskola i Hälsingland med goda
möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum” behöver långsiktigt en
gemensam organisation skapas för hela Hälsingland.
Motivet kan även ses mot bakgrund av de utmaningar som kommunerna står inför
med krav på allt högre specialisering och kvalitet i undervisningen, den demografiska
utvecklingen med minskat antal ungdomar i gymnasieskolåldern samt möjligheterna att
tillmötesgå efterfrågan för ”det livslånga lärandet” m.m. .
Syfte att skapa











Långsiktigt hållbar strategi som säkerställer kvalité och utbud.
Möta framtidens utmaningar med höjd utbildningsnivå i Hälsingland
100 % måluppfyllnad för gymnasieutbildningarna
Hög kvalité – omfördelning av resurser för ett väl avvägt
programutbud
Säker tillgång till specialistfunktioner
Bättre ekonomi – stordriftsfördelar
Bättre möjligheter att rekrytera behöriga lärare
Starkare partnerskap mot högskolevärlden
Bättre kompetensförsörjning för näringslivs- och samhällstjänster

Uppdrag och former

Uppdraget omfattar gymnasie-, vuxen- och specialutbildning i Hälsingland.
Formerna får utredas separat, men en lämplig organisationsform skulle kunna vara att
inrätta ett kommunalförbund för utbildning för ”unga och vuxna” d.v.s. gymnasium
och vuxenutbildning för kommuner som anser sig mogna för detta. Övriga ges
möjlighet att ansluta vid ett senare tillfälle.
Justerandes
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Allmänna utskottet har tillstyrkt att kommunen medverkar i utredningen.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun medverkar i utredning om fördjupad samverkan i
utbildningsfrågor över grundskolenivå.
______
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§ 187 Begäran om utgallring av typserier av verifikat i
Centralarkivet
Dnr 2012-274-004
Ärendebeskrivning
Kommunens arkivarie har anhållit om kommunstyrelsens godkännande för utgallring
av typserier av verifikat i Centralarkivet. Kommunstyrelsen är kommunens
arkivmyndighet.
Bakgrund

Med typserier eller typexemplar av handlingar avses ett urval av handlingstyper som
egentligen omfattas av gallring men som ändå undantagits från gallring endast för att
bevaras för framtida forskning.
När de första dokumentplanerna för den ekonomiska administrationen arbetades fram
i slutet av 1970 talet skrevs det in att typserier av verifikationer borde bevaras.
Hudiksvalls kommun liksom många andra kommuner valde då att bland dessa undanta
de s.k. noll-åren från gallring. Alltså verifikat från 1970, 1980, 1990 osv.
Detta gjordes trots att det inte fanns några egentliga rekommendationer från Riksarkiv
och dåvarande Svenska kommunförbundet, att göra sådant undantag.
Däremot föreslogs från Riksarkivet ett bevarande av samtliga verifikationer fram till
tiden för de så kallade storkommunernas införande 1 januari 1952. Detta förslag har
vunnit gehör i praktiskt taget samtliga kommuner.
Nuläget

Ett uteblivet intresse från forskarna har inneburit att man idag inte tillämpar
typseriesparande av verifikationer längre mer än i några få undantag. Hudiksvalls
kommun utgör ett sådant undantag.
Den dåliga papperskvaliteten, den stora tillväxten samt det faktum att de flesta
kommuner frångått detta urvalssparande mycket beroende på att forskningsvärdet
måste anses som begränsat, motiverar att verifikationerna gallras i sin helhet.
Denna begäran avser inte bara kommande verifikationer, utan även retroaktivt från
och med 1960 och framåt samt att den skall gälla för de äldre landsortskommunerna.
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När arkivmyndigheten har övertagit arkiv från andra myndigheter för vård och
förvaring övergår hela ansvaret för materialet till arkivmyndigheten. (A L 9§ 3). Härav
följer att arkivmyndigheten också äger rätt att besluta om gallring .
Den gallringsbegäran som här ovan beskrivs innebär att c:a 85-90 befintliga mycket
värdefulla hyllmeter att frigöras i centralarkivet.
Beslutet kommer också att ligga till grund för kommande arbete med
dokumenthanteringsplanerna avseende ekonomi.
Nuvarande gallringsfrist på tio år föreslås till vidare vara den samma, även om det i
bokföringslagen har öppnats för kortare gallringsfrist i vissa fall.
Allmänna utskottet har förslagit att begäran godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna begäran om utgallring.
______
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§ 188 Val av ny ledamot i styrgruppen för översyn av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Dnr 2009-274-001
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) har avsagt sig sina politiska uppdrag (utom som ledamot i
kommunfullmäktige). Kommunstyrelsen har tidigare utsett honom som ledamot och
ordförande i styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
Allmänna utskottet har föreslagit att Jonas Holm (M) utses som ny ledamot och
ordförande i styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) att Jonas Holm (M),
tillfälligt och tills någon annan utses som kommunalråd och ledamot i
kommunstyrelsen efter Göte Bohman (MP), utses för uppdrag som ledamot tillika
ordförande i styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag för tiden fram till
styrgruppen upplöses.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kent Sjöbergs eller till Uno
Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent Sjöbergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Göte Bohman (MP) från uppdrag som ledamot tillika ordförande i
styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning,
att, tillfälligt och tills någon utses som ersättare för Göte Bohman som kommunalråd
och ledamot i kommunstyrelsen, utse Jonas Holm (M) för uppdrag som ledamot tillika
ordförande i styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
____
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§ 189 Överklagan angående laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Dnr 2011-211-108
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ordförande Caroline Schmidt (C) har på kommunens vägnar
överklagat Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 1069-11.
Kammarrätten i Sundsvall har anmodat kommunstyrelsen i Hudiksvall att inkomma
med beslut från kommunstyrelsen att överklaga domen.
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidts beslut att
överklaga Förvaltningsrätten i Faluns dom i mål nr 1069-11.
______
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§ 190 Motion om insynsrätt och yttranderätt i
kommunstyrelsen
Dnr 2011-583-008
Ärendebeskrivning
Bo Lindkvist (SD) och Birgitta Johansson (SD), har väckt en motion vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 november 2011, § 216. Motionen lyder:
”Genom kommunstyrelsen och dess utskott får man information som ger både
översikt och insyn i den kommunala verksamheten. Därför är det viktigt för oss i
Sverigedemokraterna att beredas en insynsplats med yttranderätt och kunna känna oss
delaktiga i den kommunala verksamheten”
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar,
”att införa i arbetsordningen en skrivelse där det framgår att parti, som är företrätt i
kommunfullmäktige och inte får representation i kommunstyrelse och dess utskott,
skall garanteras insynsplats med yttranderätt i dessa”
Bakgrund
Med stöd av, Kommunallagen (KL 1991:900), 6 kap. 19a §, beslutade
kommunstyrelsen, 2003/§ 4, att från och med 1 februari 2003 hålla öppna
sammanträden för allmänheten, enligt kommunfullmäktiges medgivande i beslutet,
2002/§ 95. Kommunfullmäktige ger där samtliga nämnder rätt att ha öppna
sammanträden. Dock med undantaget att en nämnds sammanträde alltid ska hållas
inom stängda dörrar, i ärenden som gäller myndighetsutövning, och ärenden som
omfattas av sekretess.
I KL, kapitel 4, rörande de förtroendevalda, regleras bl. a närvarorätten vid
sammanträden. I § 23 anges att:
Fullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i en viss nämnd skall
få närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.
Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Ett beslut enligt ovan kan gälla samtliga tre möjligheter, närvarorätt, yttranderätt och
att få sin mening antecknad till protokoll eller bara vissa av dem.
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I dagsläget, uppfyller kommunstyrelsens beslut från 2003, till stor del motionsställarnas
förslag om insynsrätt, men inte yttranderätt i kommunstyrelsen. Frågan bör lämpligen
tas upp av den parlamentariskt sammansatta arbetsgruppen, för diskussion i samband
med översynen av den politiska organisationen inför mandatperioden 2014 – 2018.
Kommunledningsförvaltningens föreslår kommunfullmäktige besluta att anse
motionen besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
______
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§ 191 Motion om att satsa på en utveckling av förskoleklass
och fritidshem
Dnr 2011-493-008
Ärendebeskrivning
Daniel Pettersson (V) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. I motionen
föreslår han att:
•

Ett utvecklingsprogram för förskoleklass och fritidshem tas fram. Detta
utvecklingsprogram bör tas fram skyndsamt med anledning av att den nya
skollagen har börjat gälla.

•

Personal inom förskoleklass och fritidshem ges de förutsättningar som behövs i
form av resurser, lokaler och planeringstid för att kunna arbeta efter den nya
skollagen och det framtagna utvecklingsprogrammet.

•

En undersökning görs för att utröna möjligheter till samarbete mellan fritidshem
och olika ideella föreningar.

Vid sammanträde 7 februari 2012 beslutade lärande- och kulturnämnden att anta ett
yttrande på motionen. Yttrandet behandlades sedan i kommunstyrelsen 3 april 2012.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till lärande- och kulturnämnden
för vidare beredning.
Yttrande

Enligt det tidigare yttrandet som lämnades behöver inget separat utvecklingsprogram
tas fram för förskoleklass och fritidshem. De frågor som nämns i motionen beaktas
och tas med i det utvecklingsarbete som redan pågår. Även personalens förutsättningar
för att kunna arbeta efter den nya skollagen och det framtagna utvecklingsprogrammets redovisades i det tidigare yttrandet.
När det gäller en undersökning för att utröna möjligheter till samarbete mellan
fritidshem och olika ideella föreningar så ser vi att frågan kan beaktas under punkt ett i
det utvecklingsarbete som pågår. I dagsläget sker ett samarbete främst med
idrottsföreningar, exempelvis fotbollsskolan, men en önskan finns att finna fler
föreningar att samarbeta med.
En diskussion pågår med kulturskolan för att finna nya samarbets- och arbetsformer
där fler elever får möjlighet att utöva estetiskt lärande, som exempelvis instrumental
musik, körsång, orkesterspel, dans med mera. Där finns tankar på att elever redan från
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och med nästa läsår under sin eftermiddagstid på fritidshemmet ska kunna få prova på
och ta del av detta utbud.
Ett utvecklingsarbete pågår också med sikte på en ny modell, Estrad Hudiksvall, som
syftar till ökat samarbete mellan kulturföreningar och kommunens kulturverksamhet.
Det kan bli ytterligare en möjlighet till samarbete mellan skola/ fritidshem och
eventuella studieförbund eller föreningar
Under våren 2012 har en ny rektor rekryterats med ansvar för förskoleklass och
fritidshem vid tre skolor i område Syd. Denna organisation ger ökad möjlighet för
rektor att samordna, utveckla och fokusera på dessa verksamheter.
Lärande- och kulturnämnden har förslagit att motionen ska anses besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Daniel Pettersson (V) och Mikael Löthstam
(S) bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Daniel Pettersson (V) mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Daniel Petterssons förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 192 Medborgarförslag om flytt av turistbyrån
Dnr 2012-055-035
Ärendebeskrivning
Kjell Sundman, Hudiksvall, har, i ett medborgarförslag, förslagit att turistbyrån flyttas
till Stenkajen där, idag, kommunen har ett förråd. Samtidigt bör det finnas möjlighet
till kaffeservering i anslutning till turistbyrån.
Hudiksvalls kommun genomför för närvarande ett planeringsarbete för
Hamnområdet. Arbetet befinner sig i olika faser men den del som berör Stenkajen har
varit på samrådsutställning och väckt stort intresse bland kommuninvånarna.
Klart är att området med förrådsbyggnaden kan komma att få en annan användning i
framtiden och en tänkbar sådan är restaurang, café eller liknande verksamhet.
Möljenområdet tillhör tillsammans med Kattvikskajen och Håstaholmen nästa etapp
för planeringen av Hamnområdet. Kommunen genomför f.n. ett visionsarbete för
Kattvikskajen vilken sannolikt föreslås rymma någon form av permanent scen.
Användningen av Möljenområdet får prövas i det fortsatta planeringsarbetet.
Sammantaget välkomnar kommunen idéer och förslag från kommunmedborgarna. Det
vore dock fel att i detta läge föregripa det omfattande planeringsarbete som pågår för
Hamnområdet utan idéerna bör spelas in efter hand i detta arbete. Medborgarförslaget
bör mot den bakgrunden inte bifallas utan bör anses vara besvarat.
Kommunledningsförvaltningens föreslår att medborgarförslaget anses vara besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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§ 193 Medborgarförslag om Möljen
Dnr 2012-054-035
Ärendebeskrivning
Kjell Sundman, Hudiksvall, har, i ett medborgarförslag, förslagit att ett antal små bodar
uppförs på Möljentorget mot Hamngatan för uthyrning till hantverkare eller andra
försäljare samt att en permanent scen i trä uppförs på området.
Hudiksvalls kommun genomför för närvarande ett planeringsarbete för
Hamnområdet. Arbetet befinner sig i olika faser men den del som berör Stenkajen har
varit på samrådsutställning och väckt stort intresse bland kommuninvånarna.
Klart är att området med förrådsbyggnaden kan komma att få en annan användning i
framtiden och en tänkbar sådan är restaurang, café eller liknande verksamhet.
Möljenområdet tillhör tillsammans med Kattvikskajen och Håstaholmen nästa etapp
för planeringen av Hamnområdet. Kommunen genomför f.n. ett visionsarbete för
Kattvikskajen vilken sannolikt föreslås rymma någon form av permanent scen.
Användningen av Möljenområdet får prövas i det fortsatta planeringsarbetet.
Sammantaget välkomnar kommunen idéer och förslag från kommunmedborgarna. Det
vore dock fel att i detta läge föregripa det omfattande planeringsarbete som pågår för
Hamnområdet utan idéerna bör spelas in efter hand i detta arbete. Medborgarförslaget
bör mot den bakgrunden inte bifallas utan bör anses vara besvarat.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att medborgarförslaget anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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§ 194 Medborgarförslag ang. e-mail istället för brev – för
miljö och ekonomi
Dnr 2012-170-035
Ärendebeskrivning
Daniel Ekblom, Bjuråker, har, i medborgarförslag daterat 11 april 2012, föreslagit att
Hudiksvalls kommun fattar beslut om att inom kommunens hela verksamhet snarast
övergå till att företrädesvis använda e-mail för korrespondens såväl med kommunens
egen personal som övriga medborgare där så är möjligt.
Kommunen ser över möjligheten att använda digitala handlingar. Ett projekt har
nyligen startat där alla handlingar ska skickas digitalt till ledamöterna i
kommunstyrelsens båda utskott och där olika läsplattor prövas. Projektet förväntas
utmynna i att innefatta även kommunstyrelsen och övriga nämnder
I övrigt sker en stor del av korrespondensen inom kommunens verksamheter och även
utåt redan idag via e-mail.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att
medborgarförslaget ska anses vara besvarat, eftersom försök redan pågår enligt
förslagsställarens intentioner.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat.
______
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§ 195 Medborgarförslag om handläggning och utredning
av medborgarförslag (motion)
Dnr 2012-087-035
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Westin, Trogsta, har, i ett medborgarförslag inkommet 28 februari 2012,
föreslagit att en motion inlämnad i oktober 2010 om att ett teknikens rum inrättas för
uppbyggnad av minianläggningar visande vattenproduktion, avloppsrening, fjärrvärme,
biogas, vindkraft mm, borde bearbetas mer seriöst, utredas och förses med
kostnadsbedömning.
Kommunfullmäktige beslutade 28 mars 2011 att motion från Sven-Olof Westin (FP),
ang. att ett Teknikens hus uppförs, anses vara besvarad utifrån tekniska nämndens och
lärande- och kulturnämndens yttranden.
Tekniska nämnden yttrade vid beredning av motionen att tekniska förvaltningen har
fått i uppdrag att under 2011 utreda framtida placering av Mulle Meck. Som underlag
för detta måste verksamheten som bedriver Mulle Meck m m. presentera sina behov
och möjligheter. I samband med att detta görs bör det även utredas om det är möjligt
att även satsa på ett ”Teknikens hus”.
Lärande- och kulturnämnden föreslog i sitt yttrande att motionen avslås med
motiveringen att det inte finns möjlighet till en stor satsning på ett Teknikens hus och
att Mulle Meck måste prioriteras.
Medborgarförslagställarens fråga är redan avgjord och föreslås att ej återprövas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______
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§ 196 Medborgarförslag om att kommunfullmäktige
utbildas i lagstiftningen gällande protokollskrivning
Dnr 2011-451-035
Ärendebeskrivning
Sven G Enström, Hudiksvall, har i medborgarförslag, daterad den 31 augusti 2011,
föreslagit att Hudiksvalls kommunfullmäktige anordnar utbildning hur lagstiftning
gäller protokoll.
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
I medborgarförslaget föreslås att utbildning ordnas i hur lagstiftning gäller protokoll,
eftersom förslagsställaren anser att det finns brister i kunskap om lag som reglerar
fullmäktiges arbete.
Enligt 5 kap, 57 §, Kommunallagen ska protokoll föras på ordförandens ansvar.
Protokollet ska, enl 5 kap, 58 §, redovisa vilka ärenden som fullmäktige handlagt samt
vilka ledamöter och ersättare som har tjänstgjort. Enligt 5 kap 59 § skall protokollet för
varje ärende redovisa:


vilka förslag och yrkanden som har lagts fram och inte tagits tillbaka,



i vilken ordning ordföranden har lagt fram förslag till beslut,



genomförda omröstningar och hur de utfallit,



vilka beslut som fattats,



vilka ledamöter som har deltagit i besluten och hur de har röstat vid öppna
omröstningar, samt



vilka reservationer som har anmälts mot besluten.

Kommunfullmäktiges ordföranden har bland annat via ett antal utbildningar och
nätverksträffar samt samlad erfarenhet anskaffat sig erforderlig kunskap om
kommunallagens regler gällande kommunfullmäktiges arbete.
Kommunallagens bestämmelser har följts vid varje sammanträde med
kommunfullmäktige och därför kan ordföranden eller ledamöterna i fullmäktige inte
på något vis anses ha åsidosatt vare sig svensk lag eller kommunfullmäktiges
arbetsordning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
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Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______
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§ 197 Medborgarförslag om att kommunen säger upp
överenskommelsen med staten om
flyktingmottagning
Dnr 2012-085-035
Ärendebeskrivning
Marcus Andersson Hudiksvall, har den 27 februari 2012, inkommit med
medborgarförslag om att Hudiksvalls kommun säger upp sitt avtal med staten gällande
mottagning av flyktingar och andra skyddsbehövande och att denna uppsägning ska
ske den 31 december 2012.
Förslaget motiveras av att frågan är av yttersta vikt för kommunens befolkning.
Kommunens befolkning har inte tillfrågats i, folkomröstning eller på annat sätt då
invandringen, enligt förslagsställaren, ”inverkar på såväl befolkningens etniska och
demografiska sammansättning som på kulturen i kommunen och på andra oräkneliga
aspekter i samhället ”. som andra motivering anförs ”En ökande brottslighet, samt den
otrygghet och de ökade samhällskostnader som följer i dess spår är bara några av de
aspekter med invandringen som jag och många med mig tycker är negativt ”.
Bakgrund
I regeringens årliga regleringsbrev, som anger regeringens och riksdagens riktlinjer för
myndigheters arbete, uttrycks till Migrationsverket, att det övergripande målet för
migrationspolitiken är,
” att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom ramen
för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd
arbetskraftsinvandring och tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det
europeiska och internationella samarbetet ”.
Migrationsverkets vision är ” Ett Sverige som med öppenhet tar tillvara den globala migrationens
möjligheter ”. Denna vision är formulerad med utgångspunkt i det övergripande politiska
målet för migrationspolitiken och mot bakgrund av de utmaningar som vi står inför i
en värld av ökad globalisering och rörlighet över gränser.
Visionen tar fasta på de möjligheter som migrationen erbjuder både för individen och
samhället. I likhet med många andra länder i vår del av världen står Sverige under
2000-talet inför stora demografiska utmaningar. Befolkningen blir allt äldre, vilket
innebär att behovet av arbetskraft ökar. För att kunna konkurrera om arbetskraft
måste Sverige vara ett attraktivt land för migranter.
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Rörligheten bidrar inte bara till att stärka Sverige utan kan också skapa möjligheter för
ursprungsländerna att utvecklas och växa ekonomiskt genom att migranter bland annat
återför pengar, kunskap och idéer.
Under 2011 togs 13 140 flyktingar m.fl. emot i Sverige och 271 kommuner hade då
överenskommelser om mottagande.
Hittills i år har 241 kommuner överenskommelser om ca 14 900 platser och 233
kommuner är engagerade i mottagandet av ensamkommande barn och ungdomar,
däribland Hudiksvall.
Att avgöra frågan om flyktingmottagning genom folkomröstning har aldrig varit
aktuellt för kommunen. Hudiksvalls kommun tar emot flyktingar i samma anda som
Migrationsverkets vision och som de folkvalda i regering och riksdag beslutat.
När det gäller kommunala folkomröstningar ska de hållas i en kommun, i en fråga, om
minst tio procent av de röstberättigade begär det, såvida inte minst två tredjedelar av
ledamöterna i fullmäktige motsätter sig det. Kommunala folkomröstningar är alltid
endast rådgivande.
De folkvalda i Hudiksvalls kommun har enhälligt beslutat, Ks § 80/2011, att årligen ta
emot 70 – 90 nyanlända flyktingar, inkluderat ensamkommande barn, under
förutsättning att boende kan erbjudas. Överenskommelsen bygger på vad riksdagen
och regeringen stiftat genom, Lag (2010:197) om vissa etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare samt förordningarna (2010:407), (2010:408), (2010:409) och
(2010:1122).
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______
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§ 198 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2012-319-004
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två gånger per
år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella
motioner från vidare handläggning.
Kommunledningsförvaltningen har förtecknat motionerna samt redovisat den
beredning av varje motion som hittills skett. Förteckningen upptar 21 motioner den
1 augusti 2012.
Allmänna utskottet har förslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
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§ 199 Redovisning av avslutade och ej avslutade
medborgarförslag
Dnr 2012-318-004
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska, en gång varje år, till kommunfullmäktige
redovisa avslutade och ej avslutade medborgarförslag.
Kommunledningskontoret har redovisat avslutade liksom ej avslutade
medborgarförslag. Redovisningen visar, 57 förslag som avslutats under året och 53
förslag som ännu inte slutbehandlats.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen avslutade och ej avslutade medborgarförslag.
______
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§ 200 Gemensam satsning på e-samhället
Dnr 2012-373-106
Ärendebeskrivning
Gävleborg har i dag ett väl utbyggt bredbandsnät – Regnet – som förbinder samtliga
kommuner. Investeringen är gjord sedan början av 2000-talet men användningen av
nätet för e-tjänster är ytterst marginell. Sedan tidigare har det sk Kommunmolnet
utvecklats där förutsättningarna för tjänsteutveckling i nätet prövats genom några
försök och sedan viss permanent verksamhet.
Frågan om utveckling och samordning av tjänsteutbudet i nätet har diskuterats med
bland annat kommuncheferna och IT-ansvariga i kommunerna. Intresset är stort att få
till stånd ett utvecklingsprojekt med denna inriktning.
Projektet bör syfta till att utreda och genomföra en lokal och regional anpassning till
den nationella strategin för E-samhället genom att utnyttja de stora investeringar i
fiberteknik som under det senaste decenniet gjorts i Gävleborg.
Regionstyrelsen har gett regiondirektören i uppdrag att, i nära samverkan med
kommunerna och landstinget, presentera ett projekt med mål att tillsammans göra
Gävleborg till landets ledande region för samarbete inom IT-området och därmed
uppnå SKL:s strategi för E-samhället. Regiondirektören ska återkomma till
regionstyrelsen med förslag till projektbeskrivning som ska vara förankrat i
kommunerna och landstinget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att, under förutsättning att samtliga övriga kommuner i länet och landstinget deltar,
delta i projekt om gemensam satsning på E-samhället i Gävleborgs län.
____
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§ 201 Hudiksvalls Hydraulikkluster
Dnr 2012-315-141
Ärendebeskrivning
I syfta att stärka den regionala utvecklingsmiljön inom hydraulik- och
mekatronikområdet har kommunen och ett antal av de större hydraulikföretagen i
Hudiksvall fört diskussioner om möjligheten att skapa ett närmare samarbete. Det har
resulterat i att dessa företag 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, bör en förstudie genomföras. Företagen i föreningen är beredda
att medverka med 50 000 kronor var för att genomföra en sådan om kommunen
medfinansierar med resterande belopp. Förstudien är tänkt att genomföras på uppdrag
av föreningen.
Av flera skäl kan det vara angeläget att kommunen ansöker om ett medlemskap i
föreningen. Dels skulle det ge satsningen en större tyngd och dels garanterar det
kommunen större insyn och påverkansmöjlighet på det fortsatta utvecklingsarbetet.
Kostnaden för medlemskapet är 100 kronor per år samt en årlig servicekostnad på
1000 kronor.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förening det belopp som motsvarar
företagens finansiering som behövs för att kunna genomföra förstudien, dock högst
till ett belopp av 300 000 kronor,
att Hudiksvalls Näringslivs AB är kommunens representant i föreningen, samt
att kommunens kostnader belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda behov
under 2012.
____
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§ 202 Aktieförsäljning i Norrsken AB – Hembud
Dnr 2012-223-062
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Norrsken AB har erbjudit aktieägarna i bolaget att utnyttja sin
hembudsklausul i konsortialavtalet, när en av delägarna (Mediateknik i Kramfors) vill
sälja sitt aktieinnehav på 200 aktier till substansvärdet ca 2 400-2 500 kronor per aktie.
Anledningen till varför Mediateknik vill sälja sitt innehav av aktier i Norrsken AB
beror på att Mediatekniks verksamhet att driva IT-infrastruktur upphör och att
företaget Alltele går in som kommunikationsoperatör i Kramfors kommun och tar
över drift, underhåll, marknadsföring och försäljning ovanpå den IT-infrastruktur som
finns i Kramfors. Alltele är därför villig att ta över aktierna i bolaget för Kramfors
räkning. Enligt handlingarna finns det dessutom ytterligare minst fem nya intressenter
som vill bli aktieägare i bolaget.
Norrskens syfte är att bygga och driva en konkurrenskraftig IT-infrastruktur inom X,
Y. Z, W, T, U, C och AB- län. Syftet är även att bygga, äga och ansvara för driften av
ett IT- nät för transmission av operatörsoberoende data- och
telekommunikationskapacitet.
Hudiksvalls kommun förvärvade enligt beslut i kommunfullmäktige 2004-02-23, ·§ 14,
174 aktier för ett värde av 312 954 kronor i Norrsken AB. Kommunens andel av
aktiekapitalet uppgår till 3,48 %.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls kommun avstår från att
utnyttja sin hembudsmöjlighet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avstår från att utnyttja sin hembudsmöjlighet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

61 (78)

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

§ 203 Ansökan från Jungfrukustens ekonomiska förening
om bidrag till marknadsföring.
Dnr 2012-218-807
Ärendebeskrivning
Jungfrukusten ekonomisk förening har ansökt om ett kommunalt bidrag med 20 000
kronor till en sammanhållen marknadsföring av Jungfrukusten via sin turistguide och
sitt deltagande i Skärgårdsmässan i Stockholm första veckan i juni.
I styrelsen ingår representanter för länets kustkommuner, nämligen Nordanstig,
Hudiksvall, Söderhamn och Gävle.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att under förutsättning att övriga
kustkommuner i länet deltar i finansieringen av rubricerat ärende, bevilja
Jungfrukusten ekonomisk förening ett bidrag med 20 000 kronor, samt att kostnaden
täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD)
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Uno Jonsson (S) bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att övriga kustkommuner i länet deltar i finansieringen av
rubricerat ärende, bevilja Jungfrukusten ekonomisk förening ett bidrag med 20 000
kronor, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
______
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§ 204 Anslag för projektering av Läroverkets renovering
samt flytt av Kulturskolans verksamhet
Dnr 2012-205-600
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har 2012-04-19, beslutat att överlämna ärendet om
Läroverkets renovering till kommunfullmäktige liksom anpassningen av grundskola
och kulturskola enligt utredningsförslag april 2012, samt att Kulturskolans verksamhet
flyttas till Läroverket, när arbetet är slutfört.
Utredaren Berndt Nordberg och rektorn Catarina Qviberg har, tillsammans med en
arbetsgrupp, arbetat fram ett förslag till ombyggnad och anpassning av Läroverket.
Kostnaden för ombyggnaden är totalt beräknad till 53 miljoner kronor. Sedan
tillkommer 5 miljoner kronor för utrustning av Läroverket med exempelvis elevskåp
och möbler.
Eftersom ombyggnationer av gamla fastigheter oftast föranleder mer oförutsedda
kostnader än vid vanliga nybyggnationer, behövs att en mer detaljerad projektering
vidtas av Läroverkets renovering. Därefter kan beslut tas om den fortsatta
byggnationens finansiering och kostnadstak. Projekteringskostnaden för Läroverkets
renovering har uppskattats av tekniska chefen till 8 % av totalkostnaden.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tekniska förvaltningen beviljas anslag
med 4 miljoner kronor för projektering av Läroverkets renovering samt angränsande
institutionsbyggnad, samt att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) och Håkan
Rönström (M) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska förvaltningen beviljas anslag med 4 miljoner kronor för projektering av
Läroverkets renovering samt angränsande institutionsbyggnad, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
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§ 205 Ansökan från Hälsinglands Turism Ekonomisk förening
om verksamhetsbidrag för åren 2013-2015
Dnr 2012-249-106
Ärendebeskrivning
Hälsingland Turism Ekonomisk förening har ansökt om ett fortsatt kommunalt bidrag
med 420 000 kronor per år för perioden 2013-2015. Ansökan har gått till samtliga
Hälsingekommuner på totalt 1 500 000 kronor utifrån den procentuella fördelning
som överenskommits i Hälsingerådet mellan kommunerna.
Hudiksvalls kommun har för förra perioden 2010-2012 givit bidrag med 420 000
kronor per år till föreningen. Beloppet är inte borttaget i den rambudget som gäller
åren 2013-2016.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hälsinge Turism Ekonomisk
förening beviljas bidrag med 420 000 kronor per år under perioden 2013-2015, samt
att ovanstående endast gäller under förutsättning att övriga Hälsingekommuner bidrar
enligt föreslagen fördelning både i kronor och procentuellt.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hälsinge Turism Ekonomisk förening beviljas bidrag med 420 000 kronor per år
under perioden 2013-2015, samt
att ovanstående endast gäller under förutsättning att övriga Hälsingekommuner bidrar
enligt föreslagen fördelning både i kronor och procentuellt.
______
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§ 206 Tillägg till nämndernas internkontrollplaner
Dnr 2012-333-100
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2008, § 74, ska nämnderna årligen anta en plan för
arbetet med den interna kontrollen. Nämnderna ska sedan, i december varje år,
rapportera resultatet från årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Inköp Gävleborg och länets kommuner arbetar med ett projekt om e-handel som
innebär förändrat inköpssätt. I samband med detta projekt har ett förslag på tillägg till
alla förvaltningars interna kontrollplaner arbetats fram avseende vår avtalstrohet.
Risken att organisationen brister i avtalstrohet bedöms som sannolik och om det sker
är det kännbart. Det kan bl.a. innebära högre priser och sämre kontroll på övriga
affärsvillkor samt försämrat läge inför nya upphandlingar om troheten inte efterlevs.
Dessutom finns risk för skadestånd som härrörs från lagförändringen som skedde 15
juli 2010 (LOU, lagen om offentlig upphandling och LUF, lagen om upphandling
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster).
Kontrollen föreslås ske med hjälp av stickprov under en månad.
Kommunledningsförvaltningen söker ut kostnadsställen och skickar ut underlag samt
instruktioner för de kostnadsställen som berörs inom varje förvaltning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att alla nämnder bör komplettera sina
internkontrollplaner med ett tillägg för 2012 avseende ramavtalstroheten, samt att
kommunledningsförvaltningen söker ut kostnadsställen och skickar ut underlag samt
instruktioner för de kostnadsställen som berörs inom varje förvaltning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att alla nämnder bör komplettera sina internkontrollplaner med ett tillägg för 2012
avseende ramavtalstroheten
att kommunledningsförvaltningen söker ut kostnadsställen och skickar ut underlag
samt instruktioner för de kostnadsställen som berörs inom varje förvaltning.
______
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§ 207 Ansökan från Forssågruppen AB om kommunal
borgen
Dnr 2012-326-045
Ärendebeskrivning
Forssågruppen AB har ansökt om kommunal borgen för nyupptaget lån om ca 10,2
miljoner kronor. Lånet avser om och tillbyggnad av gamla LM fastigheten i Delsbo.
Borgen kommer att behövas under 8 år fr.o.m. september 2012.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit en ändring av ramar för kommunal
borgen avseende 2012. Kommunfullmäktiges beslut § 221/2011, avseende ramar för
upplåning och kommunal borgen 2012, föreslås utökas genom att kommunfullmäktige
beslutar, att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB
(556241-6494) med 10,2 mkr avseende nyupplåning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB (5562416494) med 10,2 mkr avseende nyupplåning
______
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§ 208 Anslag för förändring av centrala IT-system vid
modernisering av omsorgsförvaltningens IT-miljö
under 2012-2013
Dnr 2012-334-005
Ärendebeskrivning
Ett arbete har pågått med uppgift att lösa omsorgsförvaltningens problem med
dokumentation och sekretess inom sin hemtjänst- och servicehusverksamhet.
Lagstiftningen ställer stora krav på sekretess vid dokumentation, vilket inte kan
tillgodoses på ett tillfredsställande sätt med nuvarande system. Därför behöver nya ITlösningar med kontohantering utvecklas inom omsorgsverksamheten, speciellt med
tanke på införandet av LOV. Samma behov av utveckling finns även inom IFO.
Den totala kostnaden beräknas uppgå till 2 800 000 kronor för åren 2012-2013, baserat
på ett volymbehov av 400 klienter för omsorgens räkning. Omsorgsförvaltningen kan
själva finansiera 500 000 kronor av investeringen, medan resterande 2 300 000 kronor
begärs som särskilt investeringsanslag av kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunledningsförvaltningen
beviljas ett anslag med 2 300 000 kronor för tillskapande av en förbättrad IT-struktur
både centralt i kommunen och inom omsorgsverksamheten, samt att kostnaden täcks
ur kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Olle Borgström (S) bifall till förslaget med
tillägget att externa nyttjare av IT-systemet också ska betala för tjänsten man utnyttjar.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Olle Borgströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunledningsförvaltningen beviljas ett anslag med 2 300 000 kronor för
tillskapande av en förbättrad IT-struktur både centralt i kommunen och inom
omsorgsverksamheten, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Emot beslutet och till förmån för Olle Borgströms förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 209 Kartläggning av investeringsbehov inom fritiden
Dnr 2011-403-800
Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunstyrelsen har social- och fritidsförvaltningen tagit fram
investeringsbehoven i Hudiksvalls kommun fram till år 2016. En förfrågan har skickats
till de 25 föreningar som har egna anläggningar och som erhållit bidrag 2010. Av dessa
har 13 föreningar inkommit med önskemål om investeringar.
Behoven ska utgå från de prioriterade områdena i det idrottspolitiska programmet,
folkhälsa, jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning, miljö, samarbete och
arbetslöshet. I uppdraget ingick även att redovisa fördelningen av nuvarande bidrag för
de 10 största verksamhetsgrenarna uppdelat på pojkar/flickor samt åldersgrupper.
Driftbidrag

Till samtliga investeringar tillkommer behov av kommunala driftbidrag. Enligt
nuvarande bidragsnorm är ambitionen att driftbidrag ska kunna beviljas med 80 % av
godkända kostnader. Om budgeterade medel inte räcker till 80 % minskas bidraget
proportionellt. De senare åren har cirka 50 % kunnat beviljas. Under 2011 var det 26
föreningar som har egna anläggningar, som delade på 4 027 600 kronor.
Investeringsbehov hos föreningar med egna anläggningar

Följande 14 föreningar har inkommit med investeringsbehov; Hudiksvalls Rid och
Ponnyklubb, Hudiksvalls IF skidor, Lindefallets sportklubb, Enångers IK, Hudiksvalls
Tennisklubb, Hudiksvalls Pistolskytteklubb, Tunalids Ridklubb, Bjuråkers GIF,
Hudiksvalls Bågskyttklubb, Hudiksvalls MC-klubb, Norrbo IF samt Näsvikens
Idrottsklubb, Delsbo Kör och Ridsällskap, Enångers Atletklubb. Totalt har dessa
föreningar ett investeringsbehov motsvarande 30 267 000 kronor.
Föreningarna har även möjlighet att söka bidrag från andra ställen, t ex Iggesunds
sociala fond, Allmänna arvsfonden, Sparbanken m fl.
Övriga kända investeringsbehov uppgår till totalt 190 000 000 kronor.
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns behov och önskemål om
investeringar motsvarande cirka 220 miljoner kronor. I den summan ingår inte
investeringen av de två fullstora hallarna i centrala Hudiksvall.
De fyra största sporterna för flickor är i storleksordning, gymnastik, ridning, fotboll
och dans. De fyra största sporterna för pojkar är i storleksordning, fotboll, gymnastik,
innebandy och hockey.
Social- och fritidsnämnden har beslutat att godkänna kartläggningen och överlämna
den till kommunstyrelsen, samt att föreslå kommunstyrelsen att en inventering
genomförs av investeringsönskemål hos föreningar med anläggningar som inte svarat
på enkäten.
Allmänna utskottet har föreslagit att kartläggningen av investeringsbehovet inom
fritiden godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kartläggningen av investeringsbehovet inom fritiden.
_____
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§ 210 Införande av ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9
Dnr 2012-312-730
Ärendebeskrivning
Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete. Enligt föreskriften ska vårdgivaren eller den som bedriver
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ansvara för att det finns ett ledningssystem för
verksamheten.
Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
verksamhetens kvalitet och ge stöd i arbetet med att planera, leda, kontrollera, följa
upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
Av föreskriften framgår bland annat att ledningssystemet ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning och att det ska ange hur uppgifterna som ingår i
arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade
i verksamheten.
Kommunstyrelsen behöver med anledning av detta besluta om införande av
ledningssystem som motsvarar kraven och vägledningarna i dessa av Socialstyrelsen
utfärdade föreskrifterna och allmänna råden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa ett ledningssystem för kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystematiskt kvalitetsarbete (SOSFS
2011:9).
____
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§ 211 Aktuell information från kommunchefen
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om projekt kring
kompetensrekrytering, projekt Destination Hudiksvall, upphandling kring kulturhuset
Glada Hudik, reception i Guldsmeden samt E-handelsprojekt.
____
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§ 212 Information från Hälsingerådet
Ledamoten Mikael Löthstam (S) informerar från Hälsingerådet. Aktuella frågor var
bla: utbildning, PA-samverkan Hälsingland, Fjällvägen, Hälsingland turism, Avfall
Hälsingland, Världsarvet Hälsingegårdar, gemensam social beredskap samt
bemanningen vid polisen.
____
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§ 213 Information från Regionförbundet Gävleborg
Eftersom styrelsemötet är först i morgon, finns inget att rapportera från
Regionförbundet Gävleborg.
____
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§ 214 Information från Sundsvallsregionen
Caroline Schmidt (C) och Mikael Löthstam (S) informerar från Sundsvallsregionens
studiebesök vid Region Skåne.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

75 (78)

Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

§ 215 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Sammanträdesplan 2012 för Sveriges kommuner och landsting

2

Sammanträdesplan för Sveriges kommuner och Landsting för år 2013

3

Dnr 2012-290-101
Förbundsavgift år 2013 till Sveriges kommuner och Landsting

4

Dnr 2012-288-101
Sveriges kommuner och Landstings beslut –En långsiktig gemensam
handlingsplan för psykisk hälsa 2012-2016

5

Dnr 2012-291-101
Sveriges kommuner och Landstings beslut –Handlingsplan för 2013-2018.
Landstings, regioners och kommuners samarbete inom eHälsoområdet

6

Dnr 2012-289-101
Sveriges kommuner och Landstings beslut –Överenskommelse om stöd till
riktade insatser inom området psykisk hälsa

7

Dnr 2012-281-002
Delegering beslutanderätt Kulturhuset Glada Hudik samt vidaredelegering och
arbetsmiljöuppgifter

8

Dnr 2012-297-790
Remissyttrande till länsstyrelsen om tillgänglighetsuppdrag

______
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§ 216 Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 2012-277-002
Ärendebeskrivning
Upplåningsramar och kommunal borgen för 2012 beslutades i kommunfullmäktige,
2011-12-19 § 221. Delegationsbesluten avseende ovanstående brukar avrapporteras
årsvis. Så kommer också att ske i en särskild skrivelse när året är slut.
Regelverket hos långivaren Kommuninvest innebär att det krävs laga kraft även på
delegationsbeslutet. Ändring av delegationsordningen är på väg upp för beslut men
även detta delegationsbeslut måste tas upp i Kommunstyrelsen.
Delegationsbeslut 2012-06-11 avseende AB Hudiksvallsbostäder
Borgen avser omsättning av lån inom fastställd ram enligt ovanstående
kommunfullmäktigebeslut.
Lånet är på 32 100 000 kr mot bunden ränta i 4,9 år och med årlig amortering med
1 500 000 kronor.
Långivare är Kommuninvest.
Allmänna utskottet har förslagit att informationen noteras till protokollet.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

§ 217 Yttrande över överklagan gällande
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr 2011-572-003
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ordförande Caroline Schmidt (C) har på kommunens vägnar yttrat
sig i fråga om överklagan gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Överklagan gäller av kommunfullmäktige fattat beslut 2012-06-18 § 106. I yttrandet
motsätter sig Hudiksvalls kommun klagandens yrkanden.
Yttrandet skulle vara inne senast den 22 augusti 2012
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-09-06

Kommunstyrelsen

§ 218 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-06-19
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-06-19
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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