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§ 297 Redovisning av Fastighets AB Glysis verksamhet
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Glysis VD Kjell Svensson informerar kommunstyrelsen om Fastighets
AB Glysis verksamhet avseende aktiviteter 2011, planering av aktiviteter 2012 samt
ekonomi.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 298 Ramar för upplåning och kommunal borgen 2012
Dnr 2011-576-045
Ärendebeskrivning
Enligt Kommunfullmäktige beslut, § 75/2006, om borgenspolicy fordras årsvis beslut
om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar för kommunens
egen nyupplåning och omsättning av lån.
Kommunledningskontoret har föreslagit, att under 2012 medge nyupplåning för
Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt 68 mkr (varav va-renhållning 53 mkr)
samt att omsättning av lån får ske inom en ram på 20,5 mkr (varav va-renhållning 14,5
mkr), att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 50 mkr gällande nyupplåning och med 360 mkr avseende
omsättning av lån, att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB
Glysis (556197-3669) med 20 mkr avseende omsättning av lån, att under 2012 såsom
för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB (556241-6494) med 25,2 mkr
avseende omsättning av lån, samt att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för
Glysisvallen AB (556315-5125) med 3 mkr gällande nyupplåning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2012 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt 68
mkr (varav va-renhållning 53 mkr) samt att omsättning av lån får ske inom en ram på
20,5 mkr (varav va-renhållning 14,5 mkr)
att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder (5565078267) med 50 mkr gällande nyupplåning och med 360 mkr avseende omsättning av lån
att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis (5561973669) med 20 mkr avseende omsättning av lån
att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB (5562416494) med 25,2 mkr avseende omsättning av lån, samt
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att under 2012 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (556315-5125)
med 3 mkr gällande nyupplåning.
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§ 299 Firmateckning 2012
Dnr 2011-577-060
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har överlämnat förslag till firmateckning för år 2012.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt eller
vice ordförande Jonas Holm jämte kommunchef Bengt Friberg eller ekonomichef
Anders Svedman,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Anders Svedman 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 Anders Svedman, bitr ekonomichef Sten Nordborg,
finanschef Marie Nordborg, ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg,
Caroline Nyberg, Jenny Lindberg, samt Susanne Eriksson. Ordinarie attestant skall
alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Anders Svedman, bitr. ekonomichef Sten
Nordborg, 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 Anders Svedman, bitr ekonomichef Sten Nordborg,
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 2010-0621, § 82, Kommunstyrelsen 2010-06-03, § 86).
_____
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§ 300 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltning om
verksamhet och ekonomi
Dnr Ks 2011-626-042
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Förvaltningarna har förbrukat 89 % medan riktvärdet ligger på 92 %.
Bilaga § 300

____
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§ 301 Remiss, betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård
Dnr 2011-486-730
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet har lämnat betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU
2011:55) till Hudiksvalls kommun på remiss för yttrande senast den 15 december 2011.
Medicinsk ansvarig sjuksköterska Anna-Lena Lindström, verksamhetschef Inger
Myrsten, enhetschef Karin Wedin-Papaztcheva och ekonomichef Anders Svedman har
tillsammans skrivit fram ett förslag till yttrande från kommunen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar medicinsk ansvarig sjuksköterska
Anna-Lena Lindström i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet på remiss, betänkandet Kommunaliserad hemsjukvård (SOU
2011:55).
____
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§ 302 Nya Arrendeavgifter
Dnr 2011-551-261
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har fem bostadsarrenden, där arrendetiden går ut den 31
december 2012 (fyra stycken på Gackerön och ett på Agön). Tekniska förvaltningen
fick 2009 i uppdrag av tekniska nämnden att göra en översyn av arrendepriserna, med
syfte att få tillstånd en förändring av arrendena från och med 1 januari 2013.
Som framgår av tekniska förvaltningens skrivning i ärendet, har det varit ganska
komplicerat att kunna konstruera någon logisk taxa som utgår från neutrala data. Dels
saknas jämförbara uppgifter för arrendetomter med liknande lägen. Marknadsvärdena
har fördubblats sedan 2008, vilket rimligtvis borde påverka arrendeavgifterna.
Tomterna har också ganska stora skillnader i areal.
Förslaget innebär en kraftig ökning av arrendeavgifterna på mellan 114 till 155 % på de
fem tomterna. Speciellt sticker Agön ut med tanke på marknadspriset i relation till den
nya arrendeavgiften.
Kommunledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag till nya
arrendeavgifter tillstyrkes, samt att den nya taxan börjar tillämpas från och med 1
januari 2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tekniska nämndens förslag till nya arrendeavgifter, samt
att den nya taxan börjar tillämpas från och med 1 januari 2013.
_____
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§ 303 Begäran om verksamhetsbidrag för år 2012 från
Hälsinglands Museum
Dnr 2011-535-042
Ärendebeskrivning
Hälsinglands Museum har ansökt om utökat verksamhetsbidrag för år 2012 med
177 000 kronor. Hälsinglands Museum ägs till 60 % av Hudiksvalls kommun och 40 %
av Gävleborgs läns landsting. Anledningen till museets ansökan beror på att
landstinget det senaste året räknat upp verksamhetsbidraget med en större
procentandel än kommunen, vilket fått till följd att ägarandelen f n är 40,5% för
landstinget och 59,5% för kommunen. Att återställa ägarandelarna enligt stadgarna,
kostar Hudiksvalls kommun 75 000 kronor. Då är parterna i ekonomiskt balans, för
2011.
Till detta ska läggas index för 2012. Normalt ska parterna komma överens om index i
god tid innan budgeten är fastställd för respektive part. Så var ej fallet hösten 2010, då
index bestämdes av landstinget i mitten av december månad. Detta fick till resultat att
kommunen och landstinget fick olika indexuppräkningar av museets
verksamhetsbidrag och att andelarna blev olika mellan parterna.
Nu har kommunen och landstinget kommit överens om att indexuppräkningen för
2012 ska vara 2,3 %, vilket motsvarar en ökad kostnad för kommunen med 77 000
kronor. Det utökade bidraget till Hälsinglands Museum blir därmed 75 000:- +
77 000:- = 152 000 kronor. Kommunledningskontoret kan täcka in 50 000 kronor av
merkostnaden inom den ram som beviljats för 2012. Resterande 102 000 kronor
saknar täckning.
Kommunledningskontoret har föreslagit att kommunledningskontoret beviljas anslag
med 102 000 kronor för utökat anslag till Hälsinglands Museum för 2012, samt att
kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunledningskontoret beviljas anslag med
102 000 kronor för utökat anslag till Hälsinglands Museum för 2012, samt att
merkostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Justerandes
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Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningskontoret beviljas anslag med 102 000 kronor för utökat anslag till
Hälsinglands Museum för 2012, samt
att merkostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
_____
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§ 304 Begäran om bidrag från Hälsingland Turism
ekonomisk förening
Dnr 2011-051-106
Ärendebeskrivning
Hälsingland Turism ekonomisk förening har ansökt om bidrag med 55 000 kronor
från Hudiksvalls kommun som medfinansiering i ett större projekt omfattande alla
Hälsingekommuner. Total kostnad är 195 000 kronor. Pengarna ska användas till att
utreda hur Hälsingland ska kunna bli en gemensam turistarena för samtliga kommuner
i landskapet.
Turismen i Hälsingland har de senaste 10-15 åren varit föremål för många diskussioner
i Hälsingerådet. Omorganisationer och främst ekonomiska problem har varit frågor
som ständigt diskuterats i kommunerna den senaste 10-årsperioden.
Hudiksvalls kommun har för 2011 budgeterat 1 750 000 kronor till Hudiksvalls
Turistbyrå. Ansvaret för den verksamheten ligger idag på Hudiksvalls Näringsliv AB
(HNA). Kommunledningskontoret har dessutom ett direkt riktat anslag till Hälsinge
Turism med 420 000 kronor i 2011 års budget. Kommunens totala satsning på
turismen uppgår därmed till 2 170 000 kronor för 2011.
Allmänna utskottet föreslog den 22 mars 2011, att framställan om bidrag från Hälsinge
Turism ekonomisk förening skulle täckas genom omprioritering inom turistbyråns
budget för 2011. Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2011, § 144, att återremittera
ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Hälsingerådet har rekommenderat Hälsingekommunerna att avstyrka begäran.
Kommunledningskontoret har föreslagit att framställan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Det framkommer önskemål om att Hälsingeturism presenterar sin verksamhet vid ett
kommande kommunstyrelsesammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå framställan om bidrag till Hälsinge Turism ekonomisk förening.
Justerandes
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§ 305 Gemensamt utbildningsprojekt för fotbollsföreningar
Dnr 2011-568-805
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls FF (HuFF) har ansökt om en kommunal medfinansiering med 100 000
kronor per år under perioden 2012-2015 för ett socialt och förebyggande
utbildningsprojekt, omfattande alla fotbollsföreningar i Hudiksvalls kommun.
Den totala kostnaden för projektet är beräknat till totalt 2,5 miljoner kronor under
perioden. Kostnaderna beräknas finansieras genom bidrag från Sundbladska fonden,
Hälsinglands Sparbanks Kultur och Idrottsstiftelse, Idrottslyftet, Hudiksvalls kommun,
andra stiftelser och egna medel i form av eget arbete.
Ett av syftena med projektet är att vara en gemensam plattform för att samordna,
utbilda och lyfta bredden inom fotbollen. Utbildningsprojektet är en gemensam
satsning från alla fotbollsföreningar i kommunen, men som samordnas av Hudiksvalls
FF. Ett nära samarbete sker också med Svenska Fotbollsakademin, vilket också är
viktigt, speciellt eftersom projektet ska bli självgående med tiden. Projektet startades
den 12:e september 2011, då deltog ca 60 ledare.
I skrivelsen till kommunen framgår ett antal åtaganden som HuFF påtar sig för att
marknadsföra kommunen på ett positivt sätt både vid hemma- och bortamatcher, samt
allmänt i all annonsering.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Ett beslutsförslag delas ut på sammanträdet enligt följande: att Hudiksvalls FF (HuFF)
beviljas ett kommunalt bidrag med 100 000 kronor per år under åren 2012-2015 som
medfinansiering av föreningens utbildningsprojekt, att förslaget gäller under
förutsättning att övriga medfinansiärer i projektet deltar enligt upprättad kalkyl samt
att årlig avrapportering visar att projektet fortskrider som planerat, att kostnaden för
2012 täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget, och
att kostnaden åren 2013-2015 täcks i kommande rambudgetarbete respektive år.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till förslaget med ändringen att en årlig skriftlig
redovisning visar att projektet fortskrider som planerat.
Justerandes
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Kent Sjöberg (KD), Stefan Bäckström (C), Ann Berg (FP), Håkan Rönström (M),
Daniel Pettersson (V) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till förslaget med Mikael
Löthstams ändring.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls FF (HuFF) beviljas ett kommunalt bidrag med 100 000 kronor per år
under åren 2012-2015 som medfinansiering av föreningens utbildningsprojekt,
att förslaget gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer i projektet deltar enligt
upprättad kalkyl, samt att årlig skriftlig redovisning visar att projektet fortskrider som
planerat,
att kostnaden för 2012 täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i
2012 års budget, samt
att kostnaden åren 2013-2015 täcks i kommande rambudgetarbete respektive år.
_____
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§ 306 Begäran om bidrag till öppen scen från Fokus Glada
Hudik
Dnr 2011-594-860
Ärendebeskrivning
Representanter för Projekt Fokus Glada Hudik har ansökt om medel med 140 000
kronor till kostnader för byggande, dekoration och rivning av en öppen scen vid
Möljen, Hudiksvall.
Öppen scen är en viktig del i det arbete som genomförs inom Projekt Fokus Glada
Hudik. Lokala artister och aktörer erbjuds därmed en plats att kunna framträda inför
allmänheten.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Projekt Glada Hudik beviljas ett bidrag
med 100 000 kronor för de merkostnader det innebär att ha en öppen scen vid Möljen,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov samt att
uppdra till Fokus Glada Hudik att söka medfinansiering för resterande belopp hos
besöks- och restaurangnäringen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Projekt Glada Hudik ett bidrag med 100 000 kronor för de merkostnader
det innebär att ha en öppen scen vid Möljen,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt
att uppdra till Fokus Glada Hudik att söka medfinansiering för resterande belopp hos
besöks- och restaurangnäringen.
____
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§ 307 Kommunstyrelsens generella åtagande 2012
Dnr 2011-550-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år. Ett förslag till kommunstyrelsens generella åtaganden
för år 2012 har upprättats.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsens förslag till generella åtaganden
för år 2012 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsens förslag till generella åtaganden för år 2012.
_____
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§ 308 Regionfrågan
Dnr 2011-031-106
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om det aktuella läget
gällande regionfrågan.
Landstinget gör ansökan för länet som sedan prövas och kan vara igång i januari 2013.
På länsnivå anser man att kommunerna efter detta kan ta ställning till om man vill
stanna kvar i regionen eller gå över till någon annan region.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 309 Aktuell information från kommunchefen
Visionsarbetet
Kommunchef Bengt Friberg och kvalitetsstrateg Annika Lindfors informerar
kommunstyrelsen om visionsarbetet i kommunen och vikten av att ta vara på och lyfta
fram varumärket Glada Hudik.
Visionen är: Glada Hudik – Sveriges bästa kommun att leva och verka i.
Arbetsnamnet blir Glada Hudiksprånget och ska utmynna i vision, övergripande mål,
prioriterade områden och åtaganden.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta vidare efter denna arbetsmodell
och att återkomma med en redovisning under våren 2012.
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 310 Rapport om arbetsmarknadsläget
Dnr Ks 2011-627-140
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg redovisar arbetsmarknadsläget för november 2011.
Bilaga § 310
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 311 Direktiv för cykelplan i Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-580-312
Ärendebeskrivning
Cykeln har många fördelar. Den är ett miljövänligt, bullerfritt transportsätt som
främjar hälsa. Cykeln tar också mindre plats i gaturummet och kan många gånger tjäna
som ett snabbt transportmedel. Cykeln är dessutom ett mycket billigt alternativ till
bilen. En tur på cykeln kan ge andra upplevelser, t ex en frihetskänsla med tydliga syn-,
hörsel- och doftintryck, jämfört med motordrivna färdsätt.
Cyklingen är emellertid inte problemfri, särskilt i de områden i Sverige och övriga
världen där den ökar kraftigt. Konflikter med bilister, andra cyklister och fotgängare
kan uppstå och även cyklisten själv kan uppleva faror med att cykla. Flertalet av dessa
problem kan undvikas eller minskas genom ett proaktivt agerande.
Hudiksvalls kommun saknar ett samlat styrdokument som beskriver vision, mål och
åtgärder för att utveckla cyklingens roll i samhället. Dokumentet ska ha som syfte att
stärka cyklingens möjligheter i kommunen och ska beskriva hur det kan ske och med
vilken resursåtgång.
Styrdokumentet bör förutom vision och övergripande mål särskilt behandla följande
områden:


Infrastruktur – t ex cykelvägar både inom samhällen och mellan tätorter,
parkering och service



Framkomlighet – t ex hinder, skyltning



Säkerhet och trygghet



Drift och underhåll av cykelinfrastrukturen – t ex vinterväghållning



Särskilda insatser – t ex för att underlätta barns cyklande eller ökad cykling
till och från arbete



Kommunikation, kampanjer och liknande för att stärka cykelns roll i
samhället.

Kommunledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden, i egenskap av ansvarig
för kommunens gator och vägar samt med tillgång till sakkunniga inom trafikområdet,
får i uppdrag att ansvara för att utforma en cykelplan för kommunen. Nämnden kan
med fördel behöva knyta till sig sakkunniga inom t ex miljö och hälsa och
Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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stadsplanering i arbetet. Strävan i arbetet bör vara att använda olika former av dialog
med medborgare. Målsättningen är att visionsdokumentet ska vara färdigt för beslut av
kommunfullmäktige senast under hösten 2012.
Allmänna utskottet har föreslagit att tekniska nämnden, med ovanstående direktiv, får i
uppdrag att upprätta förslag till styrdokument för att stärka cyklingens roll i
kommunen och att arbetet ska vara färdigt senast hösten 2012.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström att ärendet återremitteras
till allmänna utskottet dels för att klargöra om det verkligen är tekniska nämnden som
upprätta denna typ av planer och inte byggnadsnämnden, dels för att det är
kommunfullmäktige som ger uppdrag till nämnderna och inte kommunstyrelsen och
dels för att klargöra hur uppdraget ska finansieras.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Håkan Rönströms återremissyrkande.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att återemittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
_____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 312 Information från Hälsingerådet
Eftersom det inte varit något möte med Hälsingerådet sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 313 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Håkan Rönström (M) informerar från Regionförbundet Gävleborg, aktuella frågor var
bl a Regionfrågan och nya ägardirektiv för Almi.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 314 Information från Sundsvallsregionen
Eftersom det inte varit något möte med Sundsvallsregionen sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 315 Medlemskap i luftvårdsförbund
Dnr 2011-522-402
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått erbjudande om att gå med i Stockholms och Uppsala
läns luftvårdsförbund. Om kommunen ska kunna bli medlem till 2012 måste beslut
fattas så snart som möjligt
Det blir bättre och billigare att vara med i ett luftvårdsförbund än att mäta själv och
försöka upprätthålla kompetens inom hela detta komplicerade område. Kraven på
mätningarna ökar och ger mera kostnader om vi ska fortsätta mäta själva. Om man går
ihop i luftvårdsförbund får man ”mätrabatter” jämfört med om man mäter på egen
hand.
Medlemsstaterna i EU har kommit överens om regler för att förbättra luftkvaliteten
inom unionen. Direktiv har i Sverige genomförts genom Miljöbalken,
Luftkvalitetsförordning och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet.
Kommunerna och naturvårdsverket har till uppgift att kontrollera luftkvaliteten i
förhållande till miljökvalitetsnormerna. Kommunens kontrollansvar kan genomföras
på flera sätt, dels kan kommunen själv utföra kontrollen, dels anlita en konsult för
detta, man kan även samverka med andra kommuner i ett luftvårdsförbund eller andra
former. Varje kommun eller samverkansområde ska ha en kontrollstrategi.
Miljökontoret har under många år mätt luften i centrala Hudiksvall i en punkt och på
en bakgrundsstation utanför staden. Någon samlad strategi vad gäller luftmätningar för
kommunen som helhet har inte funnits.
Ansvaret vad gäller kontroll av luftkvalitet och att ta hänsyn till denna i planeringen
ligger på kommunen och inte Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd som är en
tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndigheten har till uppgift att bevaka att kommunen
fullgör sina skyldigheter på samma vis som tillsyn utövas över andra
verksamhetsutövare.
Att som en mindre kommun upprätthålla kompetens och mäta luften enligt gällande
bestämmelser kräver stora resurser. Genom att gå med i Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund får kommunen tillgång till bra kompetens och stöd i sitt arbete med
luftfrågor i planeringen. De mätningar och beräkningar som genomförs inom
luftvårdsförbundet följer gällande bestämmelser, gör att kommunen uppfyller sina krav
enligt lagstiftningen och får uppgifter om luftkvaliteten i hela kommunen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Att gå med i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund medför inte några större
förändringar i de kostnader som kommunen har idag, genom miljökontorets
mätningar och datakostnader på luftområdet.
Norrhälsinge miljökontor föreslår att Hudiksvalls kommun söker medlemskap i
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund, samt att det uppdras till kommunchef
att utreda vilken nämnd som ska ansvara för medlemskapet och kommunens
skyldigheter inom luftkvalitetsområdet.
Allmänna utskottet beslutade, § 222/2011, att återremittera ärendet till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för vidare beredning.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar att Hudiksvalls kommun söker medlemskap i Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund, samt att uppdra till miljökontoret att utreda kraven på och
omfattningen av luftkvalitetskontroll i Nordanstigs kommun.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommun ansöker om medlemskap i
Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ansöker om medlemskap i Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund
______
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 316 Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Dnr 2011- 584-170
Ärendebeskrivning
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha handlingsprogram som
beskriver målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de risker som
kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för
kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd
beredskap.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och
säkerhetsfrågor. Verksamhetens organisation, åtagande, förmåga m.m. finns beskrivet i
handlingsprogrammet. För säkerhetsfrågor är dock respektive kommunstyrelse
ansvarig. Båda kommunerna har valt ett gemensamt program för det förebyggande
arbetet och för räddningsinsats. Fokus ligger på respektive verksamhets ansvar och
förmåga att förhindra uppkomst av brand och oönskade händelser. Härmed förstärks
räddningstjänstens ansvar att stödja verksamheter och enskilda i det förebyggande
arbetet.
Kommunernas nämnder, styrelser och bolag har medverkat i upprättandet av
handlingsprogrammet genom att inventera risker och upprätta förslag till
prestationsmål för sina verksamheter.
Handlingsprogrammet har för yttrande översänts till de kommunala nämnderna,
styrelserna och bolagen.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit kommunfullmäktige att
anta handlingsprogrammet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström bifall till
handlingsprogrammet med ändringen att lägga till Förstärka brandskyddet vid ombyggnad
och nyproduktion enligt Brandskyddsföreningens koncept ”Brandsäkert hem” på sidan 8 under
punkten 3.2.5 rubriken Fastighetsavdelningen.
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Kommunstyrelsen beslutar
att i handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor lägga till Förstärka brandskyddet
vid ombyggnad och nyproduktion enligt Brandskyddsföreningens koncept ”Brandsäkert hem” på
sidan 8 under punkten 3.2.5 rubriken Fastighetsavdelningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Handlingsprogram för Hudiksvall och Nordanstigs kommuner enligt Lag om
Skydd mot Olyckor/ LSO för mandatperioden 2011 – 2014.
_____
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§ 317 Yttrande – Värna Vårda Visa
Dnr 2011-543-433
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har möjlighet att lämna synpunkter över länsstyrelsens program
för skötsel och förvaltning av skyddade områden i Gävleborgs län ”Värna Vårda
Visa”. Programmet är främst inriktat på Länsstyrelsens förvaltning av skyddade
områden men kan även vara en vägledning för andra förvaltare. Synpunkter ska lämnas
senast 9 december 2011.
Med anledning av att skötsel av Agön-Kråköns naturreservat tidigare har lyfts som ett
ärende i kommunstyrelsen anser kommunekologen att det är angeläget att kommunen
avger yttrande över denna remiss.
Remissen berör inte Agön-Kråkön specifikt men det ger kommunen möjlighet att
påverka länsstyrelsens arbete med skyddade områden.
De specifika frågorna som berör Agön-Kråkön måste lyftas i annat sammanhang och
kommenteras inte mer i detta ärende.
Kommunens övergripande synpunkt på programmet är att vi idag har svårt att ge
några detaljerade svar då informationen om länsstyrelsens arbete i befintliga och
kommande skyddade områden hittills har varit bristfällig.
Yttrandet ger specifika synpunkter gällande vikten av att informera om vilka
skötselåtgärder som genomförs i naturreservaten och att det är speciellt viktigt i de
områden där det idag finns konflikter eller risk för konflikter. Vi efterfrågar även
beskrivning av olika begrepp som ex vad betyder att hålla anläggningar och stigar i gott
skick.
Kommunen är idag förvaltare över endast ett skyddat område. Det är Bålsön. Övriga
skyddade områden i kommunen förvaltas av länsstyrelsen.
Ärendet har beretts i samråd med norrhälsinge miljökontor, tekniska förvaltningen och
plan- och byggkontoret.
Kommunledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen avger yttrande enligt
kommunekologens förslag.
Allmänna utskottet har gjort kompletteringar gällande utbildning och samarbete och
fört in det i avsnittet, Lokal delaktighet och har föreslagit att yttrande från Hudiksvalls
kommun avges i enlighet med presenterat förslag med kompletteringar.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (35)

Sammanträdesdatum

2011-12-01

Kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Göte Bohman (MP),
Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP), Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke Nilsson (C)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande från Hudiksvalls kommun i enlighet med presenterat förslag och
kompletteringar.
_____
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§ 318 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-575-117
1

Länsstyrelsens beslut att förordna Anders Wiklund som biträdande notarius
publicus i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner

____
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§ 319 Delegationsbeslut
Följande delegations beslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-11-15
Delegationsbeslut dnr 2011-614-002, borgen avseende omsättning av lån till AB
Hudiksvallsbostäder.
____
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