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§ 71 Redovisning av Fiberstaden AB
Ärendebeskrivning
Fiberstaden AB ordförande Björn Eriksson och VD Bia Larsson informerar
kommunstyrelsen om Fiberstaden AB verksamhet avseende ekonomiskt utfall 2013,
ekonomiskt läge 2014, konsekvenser av övertagande av stadsnätet,
konkurrensutsatthet, risk- och sårbarhetsanalys, framtida utbyggnad av fibernät,
ekonomiska risker och hur bolaget bidrar till att uppnå kommunens vision.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 72 Rapport från rekryteringsenheten
Enhetschef Maria Lärka och verksamhetschef Per Iversen informerar om
rekryteringsenhetens arbete som omfattar:
•

Framtida kompetensförsörjning
- Ca 1000 undersköterskor/rehabiliteringspersonal behöver anställas de
närmsta 10 åren.

•

Ökande kompetenskrav
- Arbetar med att höja utbildningsnivån bland medarbetarna

•

Attraktiv arbetsgivare
- Information bl.a via Arbetsförmedling och Bromangymnasiet

•

Önskad syselsättningsgrad

•

Omfördelning av pass
- Flextidsavtal

•

Rekryteringsstrategin
- Utbildningsplaner upprättas

Inom rekryteringsenheten arbetar 19 personer. Omfördelning av pass är den mest
omfattande arbetsuppgiften.
Över 400 000 vikarietimmar producerades år 2013. För att minska antalet timanställda
finns poolargruppen, som idag är ca 100 personer och fler ska anställas.
Ordförande tackar för informationen.
______
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§ 73 Medel för vidareutveckling av Fiber Optic Valley
Dnr 2014-189-106
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun var en av initiativtagarna till att utveckla det som kom att bli
FOV, (Fiber Optic Valley) med säte i Hudiksvall. Verksamheten är utpekad som en av
de viktigare utvecklingsklustren i landet och därmed givetvis regionen. För Hudiksvalls
del är informations- och kommunikationsteknik ett av 3 fokusområden som särskilt
lyfts som en framgångsfaktor i ”Glada Hudik-språnget”.
Initialt gick kommunen in med relativt stora medel för att få igång FOV. Sedan 2004
har verksamheten till stor del varit finansierad av Vinnova. Den projektomgången går
ut 2014 men från Vinnovas sida är man beredd att gå in med ytterligare medel under
kommande 6 års period. Förutsättningen är dock att övriga intressenter är villiga att
öka sitt åtagande och att verksamheten under den tiden utvecklas till att långsiktigt
kunna verka utan medel från Vinnova.
Region Gävleborg som under senare år bidragit med drygt 19 miljoner kronor (knappt
25 miljoner beviljade) har uttalat att man är beredd att även fortsättningsvis stödja
verksamheten. Det är dock viktigt att även Hudiksvalls kommun har en beredskap att
tillskjuta vissa kontanta medel samt eget arbete för att möjliggöra en fortsättning på
FOV.
För Vinnovas del är det viktigt att redan under april 2014 få klarhet i vilka intressenter
som inriktar sig på att stödja FOV. Det behövs därför ett inriktningsbeslut om detta
från respektive intressent utan att man i nuläget förbinder sig för en given omfattning.
Vinnova kommer att ställa krav på motfinansiering och när så sker finns det möjlighet
att ta slutgiltig ställning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunens inriktning är att till viss
del bidra med medel för en vidareutveckling av FOV under perioden 2015-01-01 –
2020-12-31 under förutsättning att regionen och Vinnova beviljar resurser.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar FOV:s VD Jonas Dahlström i
ärendet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ska bidra med medel för en vidareutveckling av FOV under perioden
2015-01-01 – 2020-12-31 under förutsättning att regionen och Vinnova beviljar
resurser.
______
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§ 74 Årsredovisning för Hudiksvalls kommun år 2013
Dnr 2014-185-042
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse för kommunkoncernen och
kommunens förvaltningar inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
och noter. Separata årsredogörelser från nämnderna och koncernföretagen ingår.
Det är positivt att konstatera att årets resultat för kommunens förvaltningar är + 83,1
miljoner kronor och att det samlade resultatet för kommunkoncernens är + 86,7
miljoner kronor. I kommunkoncernen ingår förutom förvaltningarna även
koncernföretagen. Nedanstående kommentarer inriktas på kommunens förvaltningar
som är den dominerande enheten i koncernen. För kommunkoncernen hänvisas till
förvaltningsberättelsen och övriga avsnitt i årsredovisningen.
I budgetförutsättningarna för nämndernas verksamheter 2013 ingick
indexuppräkningar, förändringar p.g.a. kvantitetsutvecklingen, riktade tillskott/avdrag
och en särskild reducering. Som framgår av årsredovisningen har verksamheterna
klarat av sina uppdrag inom budget på ett bra sätt. Tillsammans med främst bättre
skatteavräkningar och en engångsåterbetalning från AFA Försäkring på ca 35 miljoner
kronor har det medfört ett positivt årsresultat som stärker upp det egna kapitalet och
fortsätter stabilisera ekonomin.
Resultat

Kommunens resultat för 2013 är + 83,1 miljoner kronor (2012: + 56,9 miljoner
kronor). I resultatet ingår den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten med +7,1
miljoner kronor.
Kommunen uppfyller lagens krav på balans för 2013 och några åtgärder med
hänvisning till balanskravet behöver inte vidtas.
I bokslutet har inga korrigeringar gjorts av budgetanslag om de faktiska kvantiteterna
(antal elever, hemtjänsttimmar etc.) avvikit mot de budgeterade.
Nämndernas verksamheter har gjort många insatser för att klara sina åtaganden inom
budget med lyckat resultat. Nämnderna bedömer att de uppfyllt åtagandena gentemot
kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt och att innehållet i verksamheterna
utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen.
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Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning uppgick till 1 849,5 miljoner kronor (2012;
1754 miljoner kronor) och blev 14 miljoner kronor mer än budget.
Finansnettot är positivt + 3,5 miljoner kronor (2012; + 4 miljoner kronor).
Användningen av medlen till pensionsutbetalningar respektive investeringar anpassas
till pensionsprognoser och investeringsplaner. Inga placerade medel har ianspråktagits
under året. Sammanlagt hade kommunen 593 miljoner kronor långsiktigt placerade till
pensioner och investeringar (marknadsvärde vid årsskiftet). Pensionsplaceringarna
motsvarar 30 procent av kommunens totala pensionsförpliktelser.
Finans

De finansiella målen har samtliga uppnåtts. De avvikelser mot årsbudget som
redovisas för investeringar beror på en förskjutning från 2012 och ligger inom ramen
för den långsiktiga strategin.
Investeringarna uppgick till 132,8 miljoner kronor (2012; 161 Mkr). Av investeringarna
avser hälften de prioriterade områdena; vård, omsorg och utbildning. Investeringarna
var totalt 45 miljoner kronor lägre än budget, men det finns både positiva och negativa
budgetavvikelser för vissa specifika investeringsprojekt.
I bokslutet uppgår de likvida medlen till 175 miljoner kronor vilket är 74 miljoner
kronor högre än vid ingången av året.
Kommunens låneskuld var i bokslutet 193 miljoner kronor (2011; 173 miljoner
kronor). Låneskulden för va/renhållningsverksamheten ökade med 22 miljoner kronor
till 135 miljoner kronor. För den skattefinansierade verksamheten minskade
låneskulden med 2 miljoner kronor till 58 miljoner kronor
Soliditeten har under flera år förändrats i liten utsträckning. Så även under året 2013
där soliditeten ökade med 0,4 procent landar den på 68 procent. Soliditeten visar hur
stor andel av tillgångarna som är finansierade av eget kapital. Tar man hänsyn till
kommunens totala pensionsförpliktelser/ansvarsförbindelser är soliditeten 22 procent.
Inom det egna kapitalet avsätts i bokslutet 20 miljoner kronor till en ny kombinerad
social- och arbetsmarknadsfond och 5 miljoner kronor en miljöfond. Avsättningarna
påverkar inte bokslutsresultatet.
Personal

Sjukfrånvaron har ökat från 5,7 procent till 6,7 procent. Ökningen har skett i samtliga
åldersgrupper och i synnerhet bland kvinnorna.
Justerandes
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Långtidsfrånvaron (> 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron har ökat i
jämförelse med 2012, från 49,5 procent till 52,2.
Medelåldern bland kommunens anställda är 48,4 år.
Anmälda antalet arbetsskador och anmälda tillbud är ungefär samma antal som
föregående år.
Uttaget av mertid (fyllnadstid, enkel och kvalificerad övertid) fortsätter att minska. En
förklaring är att mertid och övertid i allt större utsträckning regleras genom lokala
arbetstidsavtal, där arbetad tid kompenseras timme mot timme.
Anställningsform och antalet anställda inom kommunen

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade, omräknat till
årsarbeten

År 2013
3 115
317
301 (510 938 timmar)

År 2009
3 115
187
261 (443 648 timmar)

---------Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att fastställa
kommunens resultat- och balansräkning för år 2013, att fastställa den sammanställda
redovisningen (koncernredovisningen) för år 2013, att i specifikationen av eget kapital
avsätta 10 miljoner kronor till den sociala investeringsfonden, 5 miljoner kronor till
miljöfonden och 10 miljoner kronor till en ny fond för näringslivsutveckling samt att
kommunstyrelsen får uppdraget att arbeta fram nya riktlinjer för den sociala
investeringsfonden för att bredda mot integreringsfrågor och utarbeta riktlinjer för den
kommande fonden med syfte att utveckla kommunens långsiktiga
näringslivssatsningar..
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall om
Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2013. Personalchef Maria Larsson informerar
om personalåret, 2013.
Mikael Löthstam (S) yrkar att i specifikationen av eget kapital avsätta 20 miljoner
kronor till en kombinerad arbetsmarknads och social investeringsfond samt att avsätta
5 miljoner kronor till miljöfonden enligt förslag.
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Efter diskussion enas kommunstyrelsen om att i specifikationen av eget kapital avsätta
5 miljoner kronor till miljöfonden och 20 miljoner kronor till en social- och
arbetsmarknadsfond.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för
en kombinerad social- och arbetsmarknadsinvesteringsfond.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2013,
att fastställa den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2013,
att i specifikationen av eget kapital avsätta 20 miljoner kronor till en kombinerad
social- och arbetsmarknadsinvesteringsfond samt 5 miljoner kronor till miljöfonden,
samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att komplettera tidigare riktlinjer för den nya
fonden.
______
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§ 75 Prioritering av investeringar i landsbygdsutveckling
Dnr 2014-177-017
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i beslut, § 156/2013, om investeringsbudget för år 2014-2016
anslagit sammanlagt 17 Mkr för investeringar i särskild landsbygdsutveckling, fördelat
på 7 Mkr för år 2014, 7 Mkr för år 2015 och 3 Mkr för år 2016.
Kommunfullmäktige har därefter i beslut, § 184/2013, om åtaganden för styrelse och
nämnder uppdragit till kommunstyrelsen att, i samråd med tekniska nämnden, utarbeta
ett förslag till fördelning av de medel som finns avsatta i 2014 års investeringsbudget
för landsbygdsutveckling.
En arbetsgrupp bestående av företrädare för tekniska- och kommunledningsförvaltningen har arbetat med att dra upp riktlinjer för prioriteringar, inventera olika
förslag till investeringsobjekt m.m. En objektslista har framställts.

Bilaga § 16
Gruppen lämnar i detta ärende sitt förslag till beslut om följande fem objekt för 2014.
•

Sjuvallsleden - 400 000 kronor

•

Motionsspår med elbelysning, rastplats och vidskydd - 4 miljoner kronor.

•

Fönebo badplats – 300 000 kronor.

•

Div. investeringar kring Delsbo Nästa – 1 550 000 kronor.

•

Sportpark light – 750 000 kronor.

Kommunstyrelsen har föreslagits besluta att fastställa förslag till prioriteringar av
investeringsobjekt för landsbygdsutveckling för 2014 och med inriktning för 20152016, samt att uppdra till arbetsgruppen att senast den 1 december 2014 utarbeta
förslag till investeringsobjekt för landsbygdsutveckling för 2015 och 2016 vilket
redovisas för yttrande i tekniska nämnden och därefter för beslut i kommunstyrelsen.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar landsbygdsstrateg Olle Persson i
ärendet.
Jan-Erik Jonsson (C), Kåge Wallner (MP), Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Uno
Jonsson (S), Stefan Bäckström (C) och Daniel Pettersson (V) tillstyrker
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till prioriteringar av investeringsobjekt för landsbygdsutveckling
för 2014 och med inriktning för 2015-2016, samt
att uppdra till arbetsgruppen att senast den 1 december 2014 utarbeta förslag till
investeringsobjekt för landsbygdsutveckling för 2015 och 2016 vilket redovisas för
yttrande i tekniska nämnden och därefter för beslut i kommunstyrelsen.
______
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§ 76 Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls landsbygd
Dnr 2014-178-017
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun (36 829 inv. SCB 2013) består av åtta tätorter där Hudiksvall och
Iggesund är till invånarantalet störst. Landsbygden utanför Hudiksvalls stad omfattar
59 % av kommunens invånare.
Utvecklingen under de senaste decennierna liknar många andra mindre kommuner
utanför storstadsområdena, innebärande landsbygdens försämrade möjligheter att
behålla arbetstillfällen, lokal service, kommunikationer och infrastruktur. Trots denna
trend har landsbygden i Hudiksvalls kommun lyckats behålla en relativt hög andel
invånare på landsbygden. Det innebär goda förutsättningar för lokala krafter och
kommunen tillsammans att skapa en grund för människor, bygder och verksamheter
att växa och utvecklas.
Både kommunens översiktsplan 2008 och den inventering som gjordes 2013, bland
föreningar på landsbygden och politiska grupper (19st med 358 personer), framhåller
vikten av att landsbygden har reella förutsättningar för att kunna vara livskraftig och
dessutom utgöra en del av kommunens utveckling och tillväxt.
Utvecklingsstrategins innehåll
Utvecklingsstrategin för landsbygden tar sin utgångspunkt i att kommunen ska
tillämpa ett bejakande och aktivt förhållningssätt till människors engagemang, sociala
strukturer i föreningslivet och mångfalden av näringar.
Strategin baseras på en vision för landsbygden som ansluter till kommunens
övergripande Vision 2020 och des övergripande mål; Samhällstjänster av hög kvalitet,
Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö. Strategin för landsbygden relaterar
väl till alla de tre målen och då speciellt till Attraktiv och hållbar livsmiljö. Strategin utgör
grunden för KLFs framtagande av en handlingsplan för landsbygden.
Handlingsplanen byggs upp som ett övergripande dokument till vilket relevanta planer
med mer detaljerat innehåll fogas som bilagor. Detta för att skapa ett långsiktigt arbete
med bibehållen rörlighet i detaljer. Tre exempel på sådana planer är:
•

Varuförsörjningsplan.
o Planen utformas för hela kommunen, inklusive staden. Den beaktar
varuförsörjning i ett brett perspektiv där dagligvaror på landsbygden är
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ett specifikt prioriterat område. Bilagor till varuförsörjningsplanen
utgörs bl.a. av de av Länsstyrelsen efterfrågade regelverken för
hemsändningsbidrag och servicepunkter.
•

Administrativt stöd till utvecklingsgrupper.
o Regelverk avseende inriktning, belopp och beslutsprocess.

•

Investeringsmedel för landsbygden.
o Regelverk för investeringsmedlens användning och förslag på
prioriterade investeringsobjekt.

Ambitionsnivån i strategin och den åtföljande handlingsplanen innebär troligen behov
av resursförstärkning i landsbygdsarbetet, vilket bör beaktas i budgetarbetet inför 2015.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit, att Hudiksvalls kommun ska ha en
utvecklingsstrategi för landsbygden vilken omprövas av komunfullmäktige i samband
med mandatperiodens budgetprocess, att anta liggande förslag från kommunstyrelsen,
samt att en åtföljande handlingsplan tas fram av kommunledningsförvaltningen på
kommunstyrelsens uppdrag till 2015.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar landsbygdsstrateg Olle Persson i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan till 2015,
under förutsättning att kommunfullmäktige antar, Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls
landsbygd, Hudiksvalls kommun.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Utvecklingsstrategi för Hudiksvalls landsbygd, Hudiksvalls kommun.
att ompröva Utvecklingsstrategi för landsbygd, Hudiksvalls kommun i samband med
mandatperiodens budgetprocess
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 77 Intern kontrollplan 2014 – kommunstyrelsen
Dnr 2014-187-100
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2008, § 74, ska nämnderna årligen anta en plan för
arbetet med den interna kontrollen. Nämnderna ska sedan rapportera resultatet från
årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden, till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Kommunledningsförvaltningen har lämnat ett antal förslag till internkontroll
aktiviteter inklusive en risk och väsentlighetsbedömning för kommunstyrelsen interna
kontrollplan 2014.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen antar internkontrollplanen för
kommunstyrelsen 2014 samt att en delrapportering av internkontrollen sker under
hösten till kommunstyrelsen
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2014
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till kommunstyrelsen
______

Justerandes
sign:
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§ 78 Kvalitativa mål för kommunstyrelsen
Ärendebeskrivning
Vid årets strategidagar för kommunstyrelsen m.fl. gavs ett uppdrag till samtliga
nämnder som ska redovisas vid budgetberedning, den 5-6 maj 2014
Uppdraget är att:
Formulera kvalitativa mål för 2015 med tillhörande indikatorer som ska följas upp av
kommunfullmäktige (kommunfullmäktiges verksamhetsmål), målen ska vara del av
nämndernas åtaganden 2015 samt att målen ska utgå från kommunfullmäktiges tre
övergripande mål och de ska vara få till antal.
Vid kommunstyrelsen sammanträde presenterar kvalitetsstrateg Annika Lindfors
kommunledningsförvaltningens förslag till verksamhetsmål/åtaganden för 2015 med
tillhörande indikatorer för kommunstyrelsen.
Mikael Löthstam (S) meddelar att S och V avstår från att delta i beslutet eftersom de
vill avvakta budgetramarna som beslutas i juni.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till preliminära åtaganden för kommunstyrelsen för 2015.
______
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§ 79 Tilläggsanslag för år 2014
Dnr 2014-186-042
Ärendebeskrivning
Kommunens investeringsverksamhet är i många fall flerårig och avvikelser i bokslut
har ofta sin grund i tidsförskjutningar. För investeringar som tidsmässigt har försenats
har budgeterade medel 2013 inte använts, men kommer att ianspråktas 2014 eller
senare till avsett ändamål. Icke upparbetade investeringar under förra året ligger på en
hög nivå i jämförelse med tidigare års nivåer. Totalt finns förslag på överföring till
2014 via tilläggsanslag med 63 480 000 kronor på investeringsbudgeten. Detta
tillsammans med en fastställd ambitiös investeringsbudget för 2014 innebär att ett
uppdrag att tids- och planmässigt revidera investeringsplanerna som ny grund för
beslut om reviderad budget behöver fastställas.
Avseende driftbudgeten har det från förvaltningarna inkommit förslag om
tilläggsanslag från 2013 års driftbudget. Dessa ansökningar har prövats mot
kommunala redovisningsregler och för kommunens resultatenheter mot det av
kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna. Efter denna prövning föreslås tilläggsanslag
till budget 2014 på sammanlagt 3 946 000 kronor. I beloppet ingår tilläggsanslag om
sammantaget 2 247 000 kronor till 13 resultatenheter inom omsorgsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens föreslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsanslag beviljas på 2014 års driftbudget med 3 946 000 kronor enligt bilaga 1
att tilläggsanslag beviljas på 2014 års investeringsbudget med 63 480 000
kronor enligt bilaga 2
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tids- och planmässigt revidera
investeringsplanerna som ny grund för beslut om reviderad investeringsbudget för
planperioden 2014 – 2017.
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 80 Ansökan om finansiering av mobilt stödteam till
grund- och särskola
Dnr 2014-078-646
Ärendebeskrivning
Ansökan om finansiering för mobilt stödteam syftar till att ansöka om medel ur Sociala
investeringsfonden för att få möjlighet att prova och utveckla en modell för ökat stöd
och kompetenshöjning till elever och personal i vår grund- och grundsärskola. Detta
för att än bättre kunna öka måluppfyllelsen, höja utbildningsnivån i vår kommun och
erbjuda en skola där alla elever ska vara behöriga och komma vidare i studier till nästa
skolform.
”En skola för alla” ska känneteckna skolan. Alla elever ska därför ges förutsättningar
att lyckas. Skolorna brottas periodvis med svåra och komplicerade utmaningar att
hantera och finna goda lösningar på. Gruppen elever som inte kommer till skolan, så
kallade hemmasittare, ökar. Det finns en grupp elever med hög frånvaro och en grupp
elever med beteendeproblematik. Förutsättningarna vid skolorna varierar över tid och
skolornas och elevernas behov av än mer adekvat och rätt stöd och hjälp ökar. Vid de
mindre skolenheterna är förutsättningarna mer komplicerade då ett färre antal
pedagoger och kompetenser finns att tillgå. I grundskolan och i grundsärskolan finns
idag pedagoger och elevhälsapersonal utifrån beslutat fördelningssystem (elevpeng,
socioekonomiskt tilläggsanslag, elevhälsastöd, specialpedagogisk resurs) Inom
grundskolan finns en särskild undervisningsgrupp Plantan för elever årskurs 2-6 där
man under högst tre terminer, i samverkan med sin hemskola, har sin skolgång.
Alla elever ska i så stor utsträckning som möjligt gå i sin ordinarie skola och i sin
ordinarie klass. Särskilt stöd ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte
annat följer av denna lag eller författning (Skollagen 3kap 7§). Aktuell forskning och
flera rapporter från projekt och större utvecklingsarbeten har visat på goda
resultatförbättringar när ett mer inkluderat arbetssätt omfattar hela verksamheten
Målgrupp

•
•

Fler elever än tidigare har behov av särskilda insatser och strategier för att hantera
ett utåtagerande och explosivt beteende.
Fler elever än tidigare behöver hjälp med att motiveras för att komma tillbaka till
skolan.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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•
•
•

Flera skolor uttrycker behov av hjälp och stöd för att hantera klassrumssituationer
på bästa möjliga sätt.
Flera skolor ansöker om plats för elever på Plantan.
Fler lärare än tidigare behöver stöd och önskar handledning, främst i samband
med beteendeproblematik och komplexa lärsituationer.

En specialpedagog på del- eller heltid per skola och de tre förstelärare som i ett första
steg har utsetts inom grund- och grundsärskolan täcker i dagsläget inte behoven fullt
ut. Rektors möjlighet och kompetens att stödja och coacha är också begränsad utifrån
rektors komplexa och omfattande uppdrag. Skolor kan periodvis ha/få ett mycket akut
stödbehov som vi med nuvarande organisation har svårt att hantera och lösa på ett bra
och optimalt sätt.
Mål

En skola för alla där elevens behov och ett inkluderat synsätt ger förutsättningar för ett
arbetssätt som ökar måluppfyllelsen och stärker kunskaperna vid kommunens alla
grund-och grundsärskolor.
Åtgärder

Bilda en styrgrupp. Bilda en arbetsgrupp vars huvuduppdrag är att ta fram ett förslag
till ett Mobilt stödteam. Målet är att det mobila teamet utifrån uppkomna behov, under
en period på del-eller heltid, ska kunna vara på en skola för att observera, kartlägga,
handleda, stödja, kompetensutveckla och hjälpa skolan att i ordinarie verksamhet finna
nya mönster, lösningar, strategier och arbetssätt för att själva kunna förebygga och
hantera uppkomna situationer utifrån elevens/elevernas behov och ett inkluderat
förhållningssätt.
Tidsperiod för genomförande

Projekttiden löper under två år, 2014-04-01- 2016-03-31. Under första halvåret studera
goda exempel, göra studiebesök, formera teamet, kompetensutveckla och ta fram
rutiner och en arbetsmodell för det fortsatta arbetet. Under andra halvåret prova
modellen i pilotprojekt på en F-6 skola, en 7-9 skola, en F-9 skola och i
grundsärskolan. Under år två provas modellen fullt ut utifrån de rutiner och det
arbetssätt man funnit mest framgångsrikt.
Aktörer

Styrgrupp bestående av verksamhetschef grund- och grundsärskola, elevhälsa chef,
och rektor för den specialanpassade verksamheten.
Justerandes
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Arbetsgrupp bestående av elevhälschef, en rektor, en lärare/speciallärare/förstelärare,
en specialpedagog, en kurator och utvecklingscoach. En person utses till koordinator
och ansvarar för dokumentation av projektet.
Referensgrupp, rektorsgrupp grund- och grundsärskola och psykologgruppen.
Effekter av investeringen

•

Färre så kallade hemmasittare och ökad skolnärvaro.

•

Bättre, kunnigare och ett säkrare bemötande av elever med beteendeproblematik.

•

Större förutsättningar och ökad möjlighet till högre måluppfyllelse för eleverna
och ökad kunskap och kompetens för pedagoger och rektor.

•

Utifrån elevers behov och ett inkluderat förhållningssätt finna en ny form för
stöd, hjälp och handledning till elever och personal i Hudiksvalls kommuns
grund- och grundsärskola.

-------------------Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar medel ur den
sociala investeringsfonden med 3 510 000 kronor för att utveckla ett mobilt stödteam
för Hudiksvalls kommuns grund- och grundsärskola, att en lägesrapport lämnas på
lärande- och kulturnämndens sammanträde i juni 2014, samt att uppföljning av
projektet ska göras till lärande- och kulturnämnden halvårsvis och slutrapport första
kvartalet 2016.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) tillstyrker förslaget med ändringen att
uppföljningen av projektet ska ske till kommunstyrelsen.

Justerandes
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Protokoll

23 (43)

Sammanträdesdatum

2014-04-10

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att beviljar medel ur den sociala investeringsfonden med 3 510 000 kronor för att
utveckla ett mobilt stödteam för Hudiksvalls kommuns grund- och grundsärskola,
att en lägesrapport lämnas på lärande- och kulturnämndens sammanträde i juni 2014,
samt
att uppföljning av projektet ska göras till kommunstyrelsen halvårsvis och slutrapport
första kvartalet 2016.
______

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 81 Överenskommelse om blandade platser för
ensamkommande barn och ungdomar
Dnr 2014-007-133
Ärendebeskrivning
Nuvarande gällande avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
tecknades mellan Migrationsverket/Länsstyrelsen Gävleborg och social- och
fritidsnämnden 2012-09-18. Avtalet omfattar 10 platser varav tre platser alltid ska vara
tillgängliga för asylsökande barn och ungdomar. Utöver detta har nämnden
utslussningslägenheter +18 för ungdomar mellan 18-21 år.
Fr.o.m. 2014-01-01 har en lagändring genomförts som innebär att samtliga kommuner
ska ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Migrationsverket har beslutat hur
många barn/ungdomar varje kommun ska ta emot. För Hudiksvalls kommun innebär
det en fördubbling av antalet platser.
Social- och fritidsnämndens yttrande

För närvarande pågår ett arbete i kommunen i samverkan mellan social- och
fritidsförvaltningen, tekniska förvaltningen och kommunens lokalstrateg att finna
lämpliga lokaler för att starta ett till boende för 10 barn och ungdomar. Under tiden
detta pågår och anvisningar om barn görs till kommunen utöver befintligt avtal,
placeras dessa barn/ungdomar i externa hem för vård och boenden samt familjehem.
Innan nya tilltänkta lokaler finns klar i kommunen kan inte ett nytt avtal tecknas.
Därför kan inte avtalet undertecknas i dagsläget utan bör ske senare. Överläggningar
om avtalet pågår med Länsstyrelsen Gävleborg, där löfte har getts att även
utslusslägenheterna + 18 kan inrymmas i avtalet. Detta skulle gynna kommunen när
det gäller statsbidragsersättningen. Utformningen av föreslaget avtal kommer därför att
behöva omformuleras.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att besluta att inte teckna
avtal om utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar utifrån
Migrationsverkets förslag, att föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till socialoch fritidsnämnden att i samråd med Länsstyrelsen Gävleborg utforma och teckna
avtalet när ytterligare boendeplatser finns tillgängliga i kommunen samt att uppdra till
social- och fritidsförvaltningen att ta kontakt med Landstinget Gävleborg för
undersöka om Landstingets lokaler i hus 10, plan 8-9 på Hudiksvalls sjukhus område
kan utnyttjas för boende.
Justerandes
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Allmänna utskottet har föreslagit att avtal tecknas om utökat mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar utifrån Migrationsverkets förslag, samt att
kommunstyrelsen, i samarbete med social- och fritidsnämnden, ordnar med lämpliga
boenden för ensamkommande barn och ungdomar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att teckna avtal om utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
utifrån Migrationsverkets förslag, samt
att kommunstyrelsen, i samarbete med social- och fritidsnämnden, ordnar med
lämpliga boenden för ensamkommande barn och ungdomar.
______
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§ 82 Policy för uteserveringar i Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-168-003
Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till övergripande policy beträffande
uteserveringar i Hudiksvalls kommun.
Policyn fokuserar på följande innehåll:
•
•
•

Alla uteserveringar ska vara tillgängliga för personer med handikapp.
Framkomligheten för allmänheten på gator, torg och parker ska vara god.
Uteserveringarna ska anpassas till den miljö där de anläggs.

Hamngatan förbi Centrumhuset skall studeras vidare och omfattas inte av policyn för
tillfället.
Byggnadsnämnden har föreslagit att policy för uteserveringar antas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) som tillägg att en
lösning gällande området Hamngatan förbi Centrumhuset ska redovisas före 30
september 2014.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Kåge Wallners tilläggsförslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Policy för uteserveringar för Hudiksvalls kommun, samt
att en lösning gällande området Hamngatan förbi Centrumhuset ska redovisas före 30
september 2014.
______

Justerandes
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§ 83 Framtidspaket Hudik
Dnr 2013-252-029
Ärendebeskrivning
Fram till den 30 juni 2014 finns en projektledare för Framtidspaketet anställd men
därefter är inga extra resurser avsatta. Om inget görs är risken mycket stor för att
fortsättningen av Framtidspaketets olika delar, genomförandet av ”Affärsplan
blomstrande näringsliv” och uppbyggnaden av ett utvecklingscenter för innovationer
starkt begränsas om ens blir möjligt. Till det kommer behovet av ett stöd för KNS
(Kommun och Näringsliv i samverkan) i sitt arbete.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att för perioden 2014-07-01 – 2014-1231 avsätta 375 000 kronor för att bekosta tjänsten som projektledare, samt att medel
tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2014 års budget.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar projektledare Moniqa Klefbom i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att för perioden 2014-07-01 – 2014-12-31 avsätta 375 000 kronor för att bekosta
tjänsten som projektledare.
att medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2014 års budget.
______
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§ 84 Barn- och ungdomspolitken inkl LUPP
Ärendebeskrivning
Folkhälsostrateg Maria Lindqvist och samordnare Jenny Alvolin informerar
kommunstyrelsen om LUPP i Gävleborg 2013-2014 (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) och slutsatser och resultat på lokal nivå.
Resultatet av en enkätundersökning bland ungdomar presenteras. Undersökningen
omfattar fem fokusområden,
•

Inflytande och delaktighet

•

Utbildning

•

Kompetensförsörjning

•

Fritid och Kultur

•

Tryggt och säkert

Förslag till åtaganden bör formuleras inom områdena ungas inflytande och jämställdhet och
icke-diskriminering. Formuleringarna bör göras utifrån resultatet från LUPP och
barnkonventionen.
Ordförande tackar för informationen.
____
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§ 85 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2014-188-004
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.
Följande 8 motioner är den 17 mars 2014, inte färdigberedda:
•

Motion om hamnområdets planering

•

Motion om att utarbeta en handlingsplan för olika former av medborgardialog

•

Motion om att skapa ett sammanhängande och tryggt nät av cykelbanor i
Hudiksvall

•

Motion om en väg in i kommunen

•

Motion om en levande stadskärna i Hudiksvall

•

Motion om demokratiutveckling

•

Motion om att utveckla bokbussen till en bokservice och demokratibuss

•

Motion om gratis kollektivtrafik för asylsökande

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att redovisningen av färdigberedda
motioner godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
______
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§ 86 Yttrande över förslag till utökat strandskydd i
Hudiksvalls kommuns kustområde
Dnr 2014-126-218
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Gävleborg har upprättat förslag till utvidgade strandskyddsområden i
Hudiksvalls kommuns kustområde. I det utökade området blir strandskyddet 300 m i
stället för det generella strandskyddet om 100 m. Yttrandet ska ha inkommit till
länsstyrelsen senast den 29 april 2014.
Länsstyrelsen föreslår ett utvidgat strandskydd i åtta områden vid kommunens
kuststräcka, nämligen Bergön, Skatudden, Hornslandet, Tunaholmen och
Idenorsholmen, Vintergatsfjärden-Långön, Våtnäsudden-Örängenäset-MössönKråkön-Agön, Karskär, Långvind-Långvinds bruk.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till yttrande där kommunen
tillstyrker samtliga områden i sin helhet, utom två. När det gäller Hornslandet ska
större hänsyn tas till kommunens LIS-område vid Fäbodudden, Hölick och när det
gäller Tunaholmen ska hänsyn tas till kommunens två LIS-områden för
övernattningsstugor. Gränserna för det utökade strandskyddet behöver justeras i dessa
delar. Därutöver föreslås att Gackerön omfattas av det utvidgade strandskyddet.
Utvecklingsutskott-plan har förslagit att kommunstyrelsen avger yttrande enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsen sammanträde yrkar Bengt-Åke Nilsson (C) enligt följande:
”Länsstyrelsens förslag att säkerställa strandskyddets syften genom en generell
utökning av strandskyddet upp till 300 meter är ytterst tveksamt då det gäller mer än
50% av kuststräckan inom Hudiksvalls kommun.
Ett beslut som dessutom inte bara omfattar den av kommunen ägda marken utan
mark tillhörande privata markägare som inte informerats och tillfrågats om hur man
ser på den föreslagna inskränkningen.
Om Länsstyrelsens avsikt är att mot dessa markägares vilja driva igenom förslaget,
åligger bevisbördan Länsstyrelsen att på förslaget område visa att strandskyddet om
100 meter inte tillgodoser de behov som strandskyddet enl. kapitel 13 § i miljöbalken
är till för, nämligen
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1.

Trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till strandområden,
och

2.

Bevara goda livsmiljöer för djur och växtlighet på land och i vatten.

Kommunstyrelsen beslutar
att med ovanstående motivering avslå Länsstyrelseens förslag till utökat strandskydd
inom föreslagna områden.”
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Utvecklingsutskott-plans förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Utvecklingsutskott-plans
förslag eller till Bengt-Åke Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Bengt-Åke Nilssons förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller Bengt-Åke Nilssons
förslag röstar JA. Den som bifaller Utvecklingsutskott-plans förslag röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Utvecklingsutskott-plans förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Bibbi Segerbrand (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP) och Jan-Erik Jonsson (C) röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Kerstin Rask (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Lilian Holmgren (S), Göran Thapper (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Kåge Wallner (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 avstår från att rösta.
Eftersom röstetalet blir lika lägger ordföranden sin utslagsröst till förmån för jarösterna, dvs Bengt-Åke Nilssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att med ovanstående motivering avslå Länsstyrelseens förslag till utökat strandskydd
inom föreslagna områden.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Kerstin Rask (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Lilian Holmgren (S), Göran Thapper (S) och Daniel
Pettersson (V).
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§ 87 Ansökan från Amerikanska Bilklubben Hudiksvall
(Midnight Cruisers) om bidrag för genomförand av
Glada Hudik Summer Meet.
Dnr 2014-029-860
Ärendebeskrivning
Från Midnight Cruisers har det inkommit en ansökan om bidrag till Glada Hudik
summer meet. Föreningen har de senaste två åren genomfört motsvarande arrangemang, men önskar nu till sommaren 2014 utveckla det till att omfatta fler aktiviteter.
Ansökan är på 100 000 kronor och syftar till att säkerställa det utökade evenemanget,
samt utökad marknadsföring.
Evenemanget planeras att omfatta:
- Utställning av traktorer, mopeder och eventuellt gamla båtar
- Rally sprint på Kattvikskajen
- Ladies run (Biltur för tjejer)
- Bilutställning
- Cruising
- Biltester
Det är ett gratisevenemang utan entreavgifter.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen tycker att det är ett berikande evenemang som ger ett tillskott till
Hudiksvalls synlighet och marknadsföring. Evenemanget har dock inte status av något
jubileumsarrangemang. Det är inte heller kopplat till något rikstäckande sammanhang.
Kommunens prioritering är också i övrigt ett fokus på barn- och ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet, vid sitt sammanträde 13 mars, till allmänna
utskottet för ytterligare beredning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att föreningen beviljas
bidrag med 50 000 kronor till marknadsföring.
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Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att föreningen beviljas bidrag med 50 000 kronor under
förutsättning att föreningen själva ordnar med tillgängliga toaletter och sophantering.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Bengt-Åke Nilssons förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen Amerikanska Bilklubben Hudiksvall (Midnight Cruisers) ett
bidrag på 50 000 kronor, under förutsättning att föreningen själv ordnar med
tillgängliga toaletter och sophantering, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
______
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§ 88 Regionalt samarbetsprojekt - Fishing in the middle of
Sweden
Dnr 2014-045-435
Ärendebeskrivning
Bollnäs kommun har lämnat in förfrågan till Hudiksvalls kommun om ett regionalt
samarbetsprojekt, Fishing in the Middle of Sweden.
Bakgrund

I Gävleborgs län har det sedan år 2010 drivits två Leader projekt med inriktning på
sportfisketurism genom Hälsingland fishing och fisketurism i Gästrikland. Projektens
idé har varit att lyfta fram och skapa möjligheter till att öka vattennära turismsatsningar
tillsammans med det nationella turismfiskeprojektet, Sweden fishing. Projekten har
tillsammans jobbat för att få europeiska kontakter med resebyråer och fiskemagasin i
Europa för att locka sportfisketurister till vår region och skapa affärskanaler med
företag. Då de båda projekten löper ut under våren 2014, har Bollnäs kommun fått
frågan om att som projektägare och i samarbete med andra kommuner, fortsätta arbetet under tre år i ett nytt regionprojekt, Fishing in the middle of Sweden. Målen i det
nya projektet är att fortsätta fördjupa samarbetet med Holland och Polen samt jobba
på att hitta researrangörer och skribenter i Tyskland, Belgien och Frankrike som vill
komma till Hälsingland och Gästrikland på visningsresor och möta företagen i projektet. En marknadsföringsfilm ska framställas.
Finansieringen av projektet för år 2014, 2015 och 2016 föreslås ska ske med 50 % från
kommunerna i Gävleborgs län och 50 % från Region Gävleborg.
Enligt fördelningsnyckel för kommunerna, kan Hudiksvalls kommun del av medfinansieringen för åren, uppgå till totalt 274 000 kronor. Detta beroende på hur många
kommuner som ansluter sig.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Projektet bygger på ett väl genomfört projekt inom Leader. Det har utförts av
personer med god kännedom om så väl fisket som vikten av lokal förankring för att nå
resultat. Det nya projektet avser att fortsätta arbetet och verkligen kunna skörda det
som såtts i det första projektet.
Projektets verksamhet ligger helt i linje med Hudiksvalls ambition att utveckla besöksnäringen så väl för kusten, staden som inlandet. Inte minst förstärker projektet
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Dellenbygden som sammahållet besöksmål genom denna aktivitet på och invid
Dellensjöarna.
Projektet har en tydlig näringslivsprofil och når en bred flora av företag, ofta verksamma på landsbygden, även utöver de som klassas som ”sportfiske”.
De horisontella kriterierna jämställdhet, miljö och integration ges genom projektet
unika möjligheter att nå resultat som sällan kan ses i ett och samma projekt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen tillstyrker att
Hudiksvalls kommun går in som medfinansiär i projektet Fishing in the Middle of
Sweden.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsen beslutade 20 mars 2014 § 47 att gå in som medfinansiär i projektet
Fishing in the Middle of Sweden.
Kommunstyrelsen beslutar
att finansiera år 1 med 70 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2014 års budget, samt
att beakta fortsatta medel i budgetarbetet för 2015-2017.
______
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§ 89 Beslutsuppföljning
Dnr 2014-xx
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en rapport med uppföljning av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
____
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§ 90 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Oppositionsrådet Mikael Löthstam (S), informerar från senaste mötet med
Hälsingerådet. Aktuella frågor var bl a. Hälsingeturism, Hälsingegårdar,
avfallshantering, årsberättelsen och ny samordnare
____
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§ 91 Information från Regionalförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Oppositionsråd Mikael Löthstam (S) informerar från länets ledningsgruppers senaste
möte om bildanden av regionförbund. Aktuella frågar var bl a. organisationen av en
FoU-enhet.
____
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§ 92 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen.
Aktuella frågor var bl a. övergripande Vision, presentation av ny samordnare Göran
Fjellström från Ånge kommun samt öka resandet.
____
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§ 93 Information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om aktuella frågor.
Informationen omfattar; utbildningssamverkan i Hälsingland, rekrytering av ny planoch bygglovschef, samordningsförbund kring rehabilitering i länet samt nya rutiner vid
receptionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (43)

Sammanträdesdatum

2014-04-10

Kommunstyrelsen

§ 94 Ny Skålboväg
Dnr 2012-248-311
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2012 § 181:
att ny Skålboväg, 4 meter bred och ca 500 meter lång, ska byggas, till en preliminär
kostnad om 1,6 miljoner kronor i samband med utbyggnad av vägar i nya bostadsområdet,
att kostnaden ska finansieras av tomtförsäljningsintäkter från nya bostadsområdet i Skålbo,
att vägen ska byggas under förutsättning att Skålbo samfällighetsförening tar över
driftansvaret för färdigbyggd väg, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att ansvara för och genomföra byggandet av ny
Skålboväg.
Tekniska nämnden har beslut 2014-03-17 § 50 föreslagit att ny Skålboväg ska byggas, med
en längre sträcka på ca 1200 meter med en kostnad på ca 4 miljoner kronor, i övrigt enligt
kommunfullmäktiges tidigare beslut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S) och Kåge Wallner (MP) bifall
till tekniska nämndens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva sitt beslut 26 november 2012 § 181 om ny Skålboväg,
att ny Skålboväg, ca 1200 meter lång, ska byggas, till en preliminär kostnad om 4 miljoner
kronor i samband med utbyggnad av vägar i nya bostadsområdet,
att kostnaden ska finansieras av tomtförsäljningsintäkter från nya bostadsområdet i Skålbo,
att vägen ska byggas under förutsättning att Skålbo samfällighetsförening tar över
driftansvaret för färdigbyggd väg, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att ansvara för och genomföra byggandet av ny
Skålboväg.
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§ 95 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Protokoll från Handikapprådet 2014-02-25

2

AB Hudiksvallsbostäders protokoll 2014-0213

______
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§ 96 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-25
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-03-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2014-03-25
____
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