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§ 45 Gemensam PA-funktion i Hälsingland
Dnr 2011-524-022
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har fattat ett principbeslut med direktiv för översyn av funktionerna för
personaladministrationen i länet. Syftet med översynen är att kartlägga alla
kommunernas nuvarande funktioner och utreda vilka ansvarsområden som ska ingå i
en gemensam PA-funktion i Hälsingland.
Kommunstyrelsen beslutade i § 287/2011 att ställa sig bakom Hälsingerådets förslag
att utreda gemensam personaladministration i Hälsingland.
PricewaterCooper, PwC, har på Hälsingerådets uppdrag genomfört en översyn av PAfunktionerna för kommunerna i Hälsingland. Utredningen visar att en närmare
samverkan totalt sett skulle öka de berörda kommunernas möjligheter att arbeta mer
utvecklingsinriktat och strategiskt med PA/HR-frågorna.
Hälsingerådet föreslår kommunerna i Hälsingland besluta, att gå vidare i processen
med att skapa gemensam PA/(HR)-funktion i Hälsinglands kommuner, samt att
deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det planeringsarbete
som krävs för genomförandet.
Hälsingerådet vill ha kommunernas inriktningsbeslut senast 27 mars 2013.
Allmänna utskottet beslutar att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Mikael Löthstam (S) att Hudiksvalls
kommun säger ja, till utvecklat samarbete kring PA-frågor i Hälsingland, men nej till
att samarbetet sker via kommunalförbund eller gemensam nämnd.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun säger ja, till utvecklat samarbete kring PA-frågor i
Hälsingland, men nej till att samarbetet sker via kommunalförbund eller gemensam
nämnd.
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§ 46 Ansökan från Forsa Bygdegårdsförening om
investeringsbidrag
Dnr 2012-538-061
Ärendebeskrivning
Ansökan från Forsa Bygdegårdsförening avser investeringar i Klångsta Bygdegård.
Ansökan omfattar ett kommunalt bidrag på 420 000 kronor. Den totala investeringen
uppgår till 1 400 000 kronor. Föreningen har inlämnat ansökan till Boverket där
möjlighet finns till bidrag avseende halva investeringskostnaden. För att få detta bidrag
krävs en kommunal insats om minst 30 procent av den totala investeringen.
Resterande del har föreningen att hantera via annan finansiering. Bakgrunden till
Boverkets krav på kommunal medfinansiering är att kommunen har att bedöma
lokalens ”nytta” för det allmänna samhällslivet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Föreningen tillhör den grupp föreningar vars samlingslokaler erhåller årligt driftstöd
från kommunen, som lokalägande förening. Föreningen redovisar i det sammanhanget
en omfattande användning av lokalen för många olika ändamål till stöd för
föreningssammankomster, evenemang, studieverksamhet, mm.
Kommunen bör med ovanstående bakgrund bevilja önskad kommunal insats. Den
kommunala insatsen utbetalas som ett ränte- och amorteringsfritt lån. Bakgrunden till
den lösningen är att om föreningen avyttrar fastigheten, eller på annat sätt kommer på
obestånd, kan kommunen återvinna gjord insats. Ovanstående innebär att föreningen,
om det inte finns utrymme inom tidigare utgivna pantbrev, har att ta ut ett pantbrev i
fastigheten som motsvarar kommunens insats på 420 000 Kronor. Pantbrevsavgiften
är för närvarande 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev (8 735
kronor).
Allmänna utskottet föreslår att Forsa Bygdegårdsförening, avseende investeringar i
Klångsta Bygdegård, beviljas ett investeringsbidrag med 420 000 kronor i form av ett
ränte- och amorteringsfritt lån, samt att ovanstående att-sats endast gäller under
förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt föreningens begäran.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Justerandes
sign:
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Stefan Bäckström (C), föreslår att Forsa Bygdegårdsförening, avseende investeringar i
Klångsta Bygdegård, beviljas ett investeringsbidrag med 420 000 kronor, samt att
ovanstående att-sats endast gäller under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt
föreningens begäran.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Stefan Bäckströms förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att Forsa Bygdegårdsförening, avseende investeringar i Klångsta Bygdegård, beviljas ett
investeringsbidrag med 420 000 kronor, samt
att ovanstående att-sats endast gäller under förutsättning att Boverket beviljar anslag
enligt föreningens begäran.
Paragrafen justeras omedelbart.
______
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§ 47 Ansökan från Delsbo Folkets Hus om
investeringsbidrag
Dnr 2013-002-061
Ärendebeskrivning
Ansökan från Delsbo Folketshusförening avser investeringar i Delsbo Folkets Hus.
Ansökan omfattar ett kommunalt bidrag på 298 703 kronor. Den totala investeringen
uppgår till 995 755 kronor. Föreningen har inlämnat ansökan till Boverket där
möjlighet finns till bidrag avseende halva investeringskostnaden. För att få detta bidrag
krävs en kommunal insats om minst 30 procent av den totala investeringen.
Resterande del har föreningen att hantera via annan finansiering. Bakgrunden till
Boverkets krav på kommunal medfinansiering är att kommunen har att bedöma
lokalens ”nytta” för det allmänna samhällslivet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Föreningen tillhör den grupp föreningar vars samlingslokaler erhåller årligt driftstöd
från kommunen, som lokalägande förening. Föreningen redovisar i det sammanhanget
en omfattande användning av lokalen.
Kommunen bör med ovanstående bakgrund bevilja önskad kommunal insats. Den
kommunala insatsen utbetalas som ett ränte- och amorteringsfritt lån. Bakgrunden till
den lösningen är att om föreningen avyttrar fastigheten, eller på annat sätt kommer på
obestånd, kan kommunen återvinna gjord insats. Ovanstående innebär att föreningen,
om det inte finns utrymme inom tidigare utgivna pantbrev, har att ta ut ett pantbrev i
fastigheten som motsvarar kommunens insats på 298 703 Kronor. Pantbrevsavgiften
är för närvarande 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev (6 350
kronor).
Allmänna utskottet föreslår att Delsbo folketshusförening, avseende investeringar i
Delsbo Folkets Hus, beviljas ett investeringsbidrag med 298 703 kronor i form av ett
ränte- och amorteringsfritt lån, samt att ovanstående att-sats endast gäller under
förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt föreningens begäran.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Stefan Bäckström (C), att Delsbo
folketshusförening, avseende investeringar i Delsbo Folkets Hus, beviljas ett
investeringsbidrag med 298 703 kronor, samt att ovanstående att-sats endast gäller
under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt föreningens begäran.
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Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Stefan Bäckströms förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att Delsbo folketshusförening, avseende investeringar i Delsbo Folkets Hus, beviljas
ett investeringsbidrag med 298 703 kronor, samt
att ovanstående att-sats endast gäller under förutsättning att Boverket beviljar anslag
enligt föreningens begäran.
Paragrafen justeras omedelbart.
______
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§ 48 Ansökan från Dellenbanans vänner om
utvecklingsbidrag
Dnr 2013-029-807
Ärendeberedning
Dellenbanans Vänner ansöker om ett bidrag på 15 000 kronor för ett fortsatt arbete
med att utveckla Dellenbygden. Ansökan är ställd utifrån önskan om att ytterligare
kunna utveckla Delsbo station som en allmännyttig plats, utveckla Dellenbanan och
kunna jobba vidare med verksamheten som ett nav för utveckling.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen ser positivt på alla initiativ som tas för att skapa ett mer levande samhälle
där fler känner delaktighet.
Ansökan relaterar dock inte till de typer av verksamhet och aktiviteter som ligger till
grund för kommunalt bidrag. Bidrag kan lämnas till vissa jubileumsaktiviteter, tydliga
projekt med kommunalt intresse, etc. Här önskat bidrag, faller utanför den ramen.
Allmänna utskottet föreslår att ansökan från Dellenbanans Vänner avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Dellenbanans vänners ansökan
______
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§ 49 Utvärdering av fri parkering i centrala Hudiksvall
Dnr 2011-140-514
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, § 83/2011, att införa avgiftsfri bilparkering i centrala
Hudiksvall fr.o.m. halvårsskiftet 2011. Åtgärden ska enligt beslutet vara en provperiod
på 1,5 år som därefter ska utvärderas avseende effekter på trafikflöde, parkeringstillgänglighet, miljö och handel.
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska förvaltningen förberett en
utvärdering men behöver sakkunnigt stöd för själva genomförandet. För detta arbete
är den beräknade kostnaden ca 120 000 kronor enligt uppdragsbeskrivning.
Någon budget för detta finns inte.
Allmänna utskottet föreslår att kostnaden för utvärdering av fri parkering i centrala
Hudiksvall belastar kommunstyrelsens konto för oförutsett för 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) och Ann Berg (FP)
bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kostnaden för utvärdering av fri parkering i centrala Hudiksvall täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års budget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

12 (46)

Sammanträdesdatum

2013-03-12

Kommunstyrelsen

§ 50 Yttrande gällande förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
Dnr 2012-543-040
Ärendebeskrivning
Finansdepartementet har regeringens uppdrag att förbereda ett beslut om ändringar i
inkomstutjämningen för kommuner och landsting. Kommunen är inbjuden att
avlämna synpunkter på förslagen i Finansdepartementet, Remiss 2012-12-19,
Fi2012/4726.
Regeringen har presenterat ett förslag till förändringar i utjämningssystemet. I en
promemoria föreslås att den tidigare ”Utjämningskommitténs” förslag (SOU 2011:39)
i huvudsak genomförs.
Syftet med förslaget är att anpassa utjämningssystemet för att i högre grad ge likvärdiga
förutsättningar för alla kommuner och landsting för att ge sina invånare likvärdig
service, oberoende av invånarnas inkomstnivå och andra strukturella förhållanden.
Systemet innehåller fem delar:
- Inkomstutjämning
- Kostnadsutjämning
- Strukturbidrag
- Införandebidrag
- Regleringsbidrag och regleringsavgift.
Yttrande

Hudiksvalls kommun är positiv till att Utjämningskommitténs förslag med förbättrade
förutsättningar för alla kommuner och landsting att ge sina invånare likvärdig service,
oberoende av invånarnas inkomstnivå och andra strukturella förhållanden nu
genomförs.
Kommunen ser det som viktigt att regeringen behandlar ärendet så att ett införande
kan ske till 1 januari 2014.
Den invändning mot förslaget som kommunen vill anföra är den negativa effekt som
indirekt uppstår för kommunen genom det införandebidrag som införs. Bidraget leder
till införandekonsekvenser för Hudiksvall i regleringsposten och även i
strukturbidraget. I remissen redovisas ett underlag utan dessa konsekvenser. Förslaget
återfinns endast i Utjämningskommitténs betänkande. Den tabellbilaga som redovisats
Justerandes
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innehåller inte dessa beräkningar. Konsekvensen är att den effekt som det nya
systemet ger, om det nu anses vara mer rättvist, kommer att ta lång tid innan den ger
fullt genomslag.
Det är därför svårt att beräkna den totala effekten av förslaget. Den
faktiska kostnaden för staten kan först fastställas vid de definitiva beräkningarna i
december 2013. Detta innebär att en adekvat bedömning av förslagets effekter kan
göras först då en beräkning har genomförts på grundval av 2014 års strukturella
förutsättningar. En sådan beräkning kommer tidigast att presenteras under våren 2013,
men sannolikt inte innan regeringen lägger fram en proposition, vilket senast sannolikt
kommer att ske först till hösten 2013. Kommunen önskar därför att regeringen
löpande redovisar konsekvenserna av hela förslaget.
Som förslaget nu ligger kommer den fulla effekten av det nya förslaget att landa
någonstans 2018/2019. Kommunen anser att det är för lång tid för
utjämningssystemets genomförande. Resultatet bör slå igenom på högst två år. Ett mer
rättvisande system skall naturligtvis skyndsamt genomföras.
Preliminära ekonomiska konsekvenser av förslaget

Bilaga § 50

Allmänna utskottets föreslår att ovanstående yttrande avlämnas som remissvar på
promemorian, Fi 2012/4726
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall.
Kommunstyrelsen beslutar
att ovanstående yttrande avlämnas som remissvar på promemorian, Fi 2012/4726
______
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§ 51 Ansökan om förlustgaranti gällande, 24 timmar musik
i Lindefallet
Dnr 2013-066-860
Ärendebeskrivning
Lindefallets Sportklubb ansöker om en förlusttäckningsgaranti för sitt arrangemang
”24-timmar musik” i Lindefallet. Arrangemanget sker i en större samverkan med andra
föreningar.
Arrangemanget förväntas ge ett överskott. Men eftersom aktiviteterna och de
arrangemang som planeras i huvudsak sker utomhus är arrangemanget väderberoende.
Med den bakgrunden ansöker föreningen om en förlustgaranti på 100 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen ser positivt på alla initiativ som tas för att skapa ett mer levande samhälle
där fler känner delaktighet. Ansökan sker i stor samverkan mellan föreningarna i
området och i samverkan med Fokus Glada Hudik och kommunens turistbyrå.
Allmänna utskottet föreslår att Lindefallets Sportklubb beviljas en
förlusttäckningsgaranti för arrangemanget ”24-timmar musik i Lindefallet”, att
eventuell garanti faller ut efter redovisning av arrangemanget med erforderliga
verifikationer, samt att summan 100 000 kronor för ändamålet reserveras ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Ingvar Persson (S) jäv och deltar inte vid
handläggning och beslut i ärendet.
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om en skrivelse inkommen från Lindefallet
Sportklubb där man reducerat beloppet i ansökan, till att gälla 50 000 kronor.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, med ändring av beloppet
till 50 000 kronor.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till eget förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsen beslutar
att Lindefallets Sportklubb beviljas en förlusttäckningsgaranti för arrangemanget ”24timmar musik i Lindefallet”,
att eventuell garanti faller ut efter redovisning av arrangemanget med erforderliga
verifikationer, samt
att summan 50 000 kronor för ändamålet reserveras ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov 2013.
______
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§ 52 Revidering av slamtaxor
Dnr 2013-088-406
Ärendebeskrivning
Med anledning av nytt avtal för insamling av slam från enskilda avloppsanläggningar,
behöver priserna justeras för att kostnaden för verksamheten ska täckas.
Det är framförallt avgiften för hämtningen som höjts från tidigare år, vilket innebär att
det är de mindre anläggningarna som enligt förslaget får de högsta avgiftsökningarna.
Förslaget innebär att den vanligaste brunnstypen på 2 m3 höjs med 100 kronor per
tömning. För en sluten tank på 3 m3 innebär förslaget en höjning med 116 kronor per
tömning. För fettavskiljare höjs tömningsavgiften medan behandlingsavgiften sänks,
detta innebär en prissänkning för de större anläggningarna, medan de mindre
anläggningarna får en prishöjning (se exempel nedan).
Exempel (priset inkluderar tömning och behandlingsavgift)
Tidigare pris

Nytt pris

Brunn 2 m3

834

934

100

12 %

Brunn 3 m3

1 034

1 150

116

11 %

Brunn 5 m3

1 543

1 620

77

5%

Brunn 7 m3

2 176

2 250

74

3%

Tank 3 m3

1 034

1 150

116

11 %

Tank 5 m3

1 543

1 620

77

5%

Fettavskiljare 1,5 m3

1 633

2 275

642

39 %

Fettavskiljare 3 m3

2 774

3 050

276

10 %

Fettavskiljare 5 m3

4 399

3 950

-449

-10 %

Fettavskiljare 8 m3

6 660

5 000

-1 660

-25 %

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Ändring kronor Ändring %

Protokoll

17 (46)

Sammanträdesdatum

2013-03-12

Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet föreslår att föreslagna slamtaxor fastställs att gälla från den 1 april
2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa föreslagna slamtaxor att gälla från den 1 april 2013.
______
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§ 53 Ansökan från Destination Glada Hudik om
kontantbidrag
Dnr 2013-067-847
Ärendebeskrivning
I syfte att förstärka Hudiksvalls kommun som besöksmål och därigenom skapa
förutsättningar för en expansion av besöksnäringen bildades en strategigrupp,
bestående av representanter från näringen, föreningar och organisationer. Region
Gävleborg har såväl ekonomiskt som personellt deltagit i det utvecklingsarbete som
påbörjats. Strategigruppens arbete har resulterat i att den ideella organisationen
”Destination Glada Hudik” har bildats. Föreningen har ca 80 - 90 medlemmar.
Den förstudie och strategiplan som utarbetats visar på en stor potential för
besöksnäringen inkluderande handeln i nordöstra Hälsingland.
En aktivitetsplan för 2013/14 med en kostnadsbudget för de båda åren på totalt
1 885 000 kr har tagits fram. Tanken är att under den tiden bygga upp en permanent
organisation, eventuellt i form av ett destinationsbolag, samt bedriva ett
varumärkesarbete och genomföra olika former av kompetensutveckling. För att hålla
ihop arbetet behövs en projektledare.
För att finansiera arbetet har föreningen sökt bidrag från Region Gävleborg med
1 160 000 kr och Leader Hälsingland med 200 000 kr. Beslut väntas i april 2013.
Förutsättningen för att erhålla medel från Region Gävleborg är att det också finns
offentlig finansiering i form av tid och kontanta medel. Föreningen har därför
inkommit med en ansökan om bidrag från Hudiksvalls kommun med kontanta medel
för år 2013 till ett belopp av 225 000 kronor och för år 2014 av 300 000 kronor.
Därutöver önskar man att kommun bidrar med arbetstid från kommunledningsförvaltningen företrädesvis från Turistbyrån Fokus Glada Hudik.
På längre sikt borde ambitionen vara att föreningen klarar sig utan direkta kontanta
bidrag. Däremot är det fullt möjligt att man kan utföra tjänster mot ersättning från
såväl offentliga som privata aktörer. I ett uppbyggnadsskede är det dock sannolikt att
offentliga medel är nödvändiga för att ett utvecklingsarbete ska komma till stånd.
Allmänna utskottet föreslår att föreningen ”Destination Glada Hudik” beviljas,
225 000 kronor för år 2013 och 300 000 kronor för år 2014 under förutsättning att
övriga externa finansiärer deltar enligt projektplan, att bidraget för 2013 tas ur
kommunstyrelsens konto för oförutsett och att bidraget för 2014 beaktas i
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budgetarbetet, samt att föreningen återrapporterar hur arbetet fortskrider till
utvecklingsutskottet 2 gånger per år.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Tommy Näsmark, projektledare och
Kjell Svensson ordf. Destination Glada Hudik, i ärendet.
Kent Sjöberg (KD), Mikael Löthstam (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen ”Destination Glada Hudik” 225 000 kronor för år 2013 och
300 000 kronor för år 2014 under förutsättning att övriga externa finansiärer deltar
enligt projektplan.
att bidraget för år 2013 tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov och att
bidraget för år 2014 beaktas i budgetarbetet, samt
att föreningen återrapporterar hur arbetet fortskrider till utvecklingsutskottet 2 gånger
per år.
Till protokollet antecknas, att Delshad Saleh (V), uppmanar föreningen Destination
Glada Hudik att sträva efter jämställdhet i styrelsen.
______
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§ 54 Ägande och driftsansvar för motions- och skidspår i
Iggesund
Dnr 2012-401-823
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har, § 121/2012, överlämnat frågan om ägande- och drift av
Iggesunds motions- och skidspår, till kommunstyrelsen för behandling.
Tekniska nämnden beslutade, § 74/2012, att reparera anläggningens skador efter
stormen Gudrun mot att Iggesunds Sportklubb övertar ägande och drift av
anläggningen samt att inget driftbidrag ska utgå fortsättningsvis. Iggesunds Sportklubb
accepterar dock inte att överta anläggningen, utan vill ha samma villkor som hittills,
dvs. tekniska förvaltningen har ansvaret för spåren och ett skötselbidrag om 10 000
kronor lämnas årligen till Iggesunds Sportklubb.
Tekniska förvaltningen har ansvar för motionsspåren på Öster och Väster i
Hudiksvall. Några driftsbidrag till andra föreningar för skötsel av motions- och
skidspår förutom till Iggesunds Sportklubb förekommer inte. De andra föreningarna
äger sina anläggningar. Anläggningen i Iggesund ägs av kommunen.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade, § 199/2012, att inhämta yttrande från
social- och fritidsnämnden med uppdrag att redovisa vilka föreningar som har egna
elljusspår samt bidrag till dessa i förhållande till sökta bidrag.
Social- och fritidsnämndens arbetsutskotts yttrande

Följande föreningar har i ansökan för driftbidrag 2012 angett att de har elljusspår:
Bjuråkers GIF, Näsvikens IK, Forsa IF, Högs SK, Njutånger IF, Enångers SK,
Norrbo IF och Hudiksvalls IF skidor.
Då elljusspår ingår i den totala driftbidragsansökan, går det inte att säga hur stor del av
driftbidraget förhåller/riktar sig till just elljusspåren.
Allmänna utskott beslutade, § 252/2012, att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för vidare beredning.
Vid allmänna utskottets sammanträde, § 37/2013, redovisas utbetalda driftbidrag för
elljusspår, år 2012, för samtliga ovan nämnda föreningar, utom för Delsbo IF.
Summorna ligger mellan 6 095 kronor och 55 650 kronor.
Allmänna utskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Kåge Wallner (MP), att ärendet hänvisas
till tekniska nämnden för vidare handläggning och beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet hänvisas till tekniska nämnden för vidare handläggning och beslut.
______
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§ 55 Yttrande över, Ökad och säkrare cykling – en
översyn av regler ur ett cykelperspektiv (SOU
2012:70)
Dnr 2012-519-312
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter över
cykelutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett
cykelperspektiv” (SOU 2012:70). Ärendet har behandlats av kommunekolog,
folkhälsostrateg på kommunledningsförvaltningen och stadsarkitekt på plan- och
byggkontoret. Trafikplaneringen har inte haft möjlighet att bearbeta remissen och
synpunkter på föreslagna åtgärder som direkt berör kommunens trafikplanering saknas
därför i remissvaret.
Utredningen tar fasta på folkhälso- och hållbarhetsperspektivet och ser ökad cykling
som ett bidrag till förverkligandet av flera viktiga samhällsmål inom
samhällsekonomisk effektivitet, miljöpolitiken, folkhälsopolitiken och
transportpolitiken. Utredningen betonar att ökad cykling i första hand uppnås genom
cykelfrämjande miljöer. Som kommun är vi en viktig part för att uppnå det genom vår
översiktliga fysiska planering.
Några av de regelförändringar/förtydliganden som föreslås i utredningen är följande:


Inrätta cykelöverfarter där cyklister har företräde med ikraftträdande juli 2016.



Cyklar med mer än två hjul ska få färdas på körbana även om det finns en
cykelbana. Orsaken är att dagens cykelbanor ofta är för smala för den typen av
fordon.



Möjlighet att inrätta cykelgata, där motordrivna fordon ska anpassa hastigheten
till cykeltrafiken.



Barn under åtta års ålder ska ha rätt att cykla på trottoaren.



Öka kunskapen om dagens möjlighet att tillåta cykling i båda riktningarna på
enkelriktade gator.

Förslag till yttrande

Hudiksvalls kommun har tagit del av utredningen och ställer oss positiva till dess
övergripande syfte och ansats som även går i linje med kommunens eget arbete med
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att ta fram en cykelplan. Utredningen betonar att ökad cykling i första hand uppnås
genom cykelfrämjande miljöer. Samhällets ansvar för att skapa dessa miljöer betonas i
utredningen vilket vi förhåller oss positiva till. Vi ser i detta även vikten av att
Trafikverket tar ett ökat ansvar för cykelvägar längs statliga vägar. Den klart största
andelen av föreslagna nya G/C-vägar i Hudiksvalls kommuns planering kring
cykelvägar ägs av Trafikverket. När det byggs 2 + 1 – vägar med mitträcke mellan
tätorter med cykelavstånd mellan varandra bör det ställas krav på att cykelvägar byggs
längs den nya eller ombyggda vägen.
Vi vill betona att de förtydliganden som föreslås måste medvetandegöras,
implementeras och följas upp på lokal nivå för att ha någon reell effekt.
Det är även positivt att utredningen tar fasta på att öka förutsättningarna för att
utnyttja cykel som del i ett resande med buss och tåg.
Båda ovanstående delar är av största vikt för ökad vardagsmotion och spontan fysisk
aktivitet. Mot bakgrund av att en allt större del av befolkningen är fysiskt inaktiva är
det ur ett folkhälsoperspektiv i första hand möjligheterna till vardagsmotion som
behöver främjas.
Allmänna utskottet föreslår att yttrande avges till Näringsdepartementet, enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Mot bakgrund av att nya uppgifter framkommer i ärendet under sammanträdet föreslår
Mikael Löthstam (S), att Hudiksvalls kommun avstår från att lämna yttrande över
cykelutredningens förslag ”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett
cykelperspektiv” (SOU 2012:70).
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avstår från att lämna yttrande över cykelutredningens förslag
”Ökad och säkrare cykling – en översyn av regler ur ett cykelperspektiv” (SOU
2012:70).
______
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§ 56 Intern kontrollplan 2013 – kommunstyrelsen
Dnr 2013-081-100
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 lämnar ett förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013. Ekonomi har tre rutiner/processer att följa upp, betalning av
leverantörsfakturor, hantering av kontanter och avtalstrohet. Personal har tre
rutiner/processer, rätt löneutbetalning, avslut av tillfälliga anställningar i PA-systemet
och registrering av frånvaro. Demokrati och samhällsutveckling, DSU, följer upp att
rätt handlingar diarieförs. Kommunikation följer upp hanteringen av synpunkter
inkomna till kommunens webbplats.
Mikael Löthstam (S) föreslår att kontrollplanens rutiner, rapporteras till
kommunstyrelsen vid tidpunkt för kontroll.
Allmänna utskottet föreslår att förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen
2013 godkänns, samt att kontrollplanens rutiner, rapporteras till kommunstyrelsen vid
tidpunkt för kontroll.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2013.
att kontrollplanens rutiner, rapporteras till kommunstyrelsen vid tidpunkt för kontroll.
______
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§ 57 Kommunstyrelsens åtaganden 2013
Dnr 2013-082-100
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Föreligger förslag om åtaganden för kommunstyrelsen, år 2013.
Åtagandena har synkroniserats med det nya styrsystemet. Två åtaganden relaterar till
det övergripande målet, samhällstjänster av högsta kvalitet, två åtaganden relaterar till
målet, blomstrande näringsliv och fem åtaganden relaterar till målet, attraktiv och
hållbar livsmiljö.
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsens åtaganden för år 2013 godkänns.
Mikael Löthstam (S), föreslår att kommunstyrelsens åtagande 2013, kompletteras med
”att utveckla kommunen demokratiarbete”
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens åtaganden för år 2013, med kompletteringen, ”att
utveckla kommunen demokratiarbete”
______
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§ 58 Kommunledningsförvaltningens åtaganden 2013
Dnr 2013-005-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen ska generella åtaganden
tecknas för varje år.
Föreligger förslag för åtaganden för kommunledningsförvaltningen, år 2013.
Åtagandena har synkroniserats med det nya styrsystemet. Åtta åtaganden relaterar till
det övergripande målet, samhällstjänster av högsta kvalitet. Tre åtaganden relaterar till
målet, blomstrande näringsliv och sju åtaganden relaterar till målet, attraktiv och
hållbar livsmiljö.
Allmänna utskottet föreslår att kommunledningsförvaltningens åtaganden för år 2013
godkänns.
Mikael Löthstam (S), föreslår att kommunledningsförvaltningens åtagande 2013,
kompletteras för att uppfylla kommunstyrelsens åtagande ”att utveckla kommunens
demokratiarbete” (demokratiutvecklare)

Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltningens åtaganden för år 2013, med lämplig
komplettering för att uppfylla kommunstyrelsens åtagande ”att utveckla kommunens
demokratiarbete” (demokratiutvecklare)
______
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§ 59 Styrelse- och nämnders åtagande 2013
Dnr 2012-252-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Föreligger förslag till generella åtaganden för år 2013 vad avser lärande- och
kulturnämnden, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, omsorgsnämnden,
social- och fritidsnämnden, Svågadalsnämnden, tekniska nämnden samt
byggnadsnämnden.
Allmänna utskottet föreslår att lärande- och kulturnämnden, Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd, omsorgsnämnden, social- och fritidsnämnden,
Svågadalsnämnden, tekniska nämnden samt byggnadsnämndens förslag till åtaganden
för år 2013, godkännes.
Kåge Wallner (MP), Kent Sjöberg (KD), Bengt-Åke Nilsson (C), Ann Berg (FP) och
Håkan Rönström (M), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S), föreslår gällande lärande- och kulturnämndens åtagande 2013, att
skrivningen ”minska barngruppernas storlek i förskolan”, införs i åtagandet.
Gällande social- och fritidsnämndens åtagande 2013, föreslås att förändringar görs i
det kvantitativa åtagandet som avser individ- och familjeomsorgen enligt följande:
Antalet platser på interna HVB justeras från 15 till 17, att platser vid externa HVB
justeras från 12 till 16, samt att antal hushåll inom Försörjningsstöd justeras från 1 200
till 1 100 hushåll.
I övrigt bifalls resterande fem nämnders åtaganden i sin helhet.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallner m.fl. förslag
gällande lärande- och kulturnämndens åtagande 2013 eller till Mikael Löthstam förslag
gällande lärande- och kulturnämndens åtagande 2013 och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kåge Wallner m.fl. förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallner m.fl. förslag
gällande social- och fritidsnämndens åtagande 2013 eller till Mikael Löthstam förslag
gällande social- och fritidsnämndens åtagande 2013 och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kåge Wallner m.fl. förslag.
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Ordförande ställer proposition om bifall eller ej till Kåge Wallner m.fl. förslag gällande
de resterande, fem nämnders åtaganden 2013, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lärande- och kulturnämnden, Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd, omsorgsnämnden, social- och fritidsnämnden, Svågadalsnämnden,
tekniska nämnden samt byggnadsnämndens förslag till åtaganden för år 2013.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig, Mikael
Löthstam (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S),
Ingvar Persson (S), Kerstin Rask (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 60 Samordnad ramavtalsupphandling av IT-system för
vård och omsorg för kommunerna i Gävleborg
Dnr 2013-084-799
Ärendebeskrivning
Frågan om en samordning av valet av IT-stödet inom vård och omsorg har med jämna
mellanrum aktualiserats i diskussioner mellan länets kommuner.
Trots att utbudet av system är begränsat har länets kommuner genom åren valt olika
lösningar och det är svårt att se någon rörelse mot en större samordning.
Några exempel på motiv som framförts när frågan kommit upp till diskussion har varit
att identiska eller gemensamma systemlösningar kan underlätta
verksamhetssamverkan, minska upphandlingskostnader och höja kvaliteten, minska
drifts- och införandekostnader.
Utbudet är ganska statiskt när det gäller antal leverantörer sannolikt beroende på att
det handlar om mycket stora och komplexa systemlösningar där det krävs betydande
insatser av den aktör som vill etablera sig.
Även om antalet leverantörer inte ändrar sig särskilt mycket så är verksamhetsområdet
i kraftig förändring vilket ställer allt större krav på IT-stödet, några exempel:


Ett större behov av samverkan över organisationsgränserna ställer krav på
avancerad informationshantering. I förlängningen handlar det inte enbart om
att kommunerna ska konsumera information som skapas i landstingen utan
även producera information som ska göras tillgänglig för andra.



Verksamheten vilar i ökande grad på att IT-stödet är tillgängligt vilket innebär
behov av övervakad drift, dygnet runt, vilket är mycket svårt att tillgodose för
en enskild kommun även om den är ”lite större”.



Införande av mer evidensbasreade arbetssätt underlättas av om det är möjligt
att på ett enkelt sätt sammanställa och jämföra verksamhetsdata för flera
organisationer.

Region Gävleborg, som utreder frågan, önskar kommunernas uppdrag, att i
projektform genomföra en ramavtalsupphandling av IT-system för
omsorgsverksamheten som gör det möjligt för deltagande kommuner att ansluta i den
takt befintliga avtal löper ut.
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Allmänna utskottet föreslår att Region Gävleborg får i uppdrag att i projektform
genomföra en ramavtalsupphandling av IT-system för omsorgsverksamheten som gör
det möjligt för deltagande kommuner att ansluta i den takt befintliga avtal löper ut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Delshad Saleh (V), bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker Delshad Salehs
bifallsyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att Region Gävleborg får i uppdrag att i projektform genomföra en
ramavtalsupphandling av IT-system för omsorgsverksamheten som gör det möjligt för
deltagande kommuner att ansluta i den takt befintliga avtal löper ut.
______
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§ 61 Medborgarförslag om att kommunen borde använda
digital signering
Dnr 2011-175-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, föreslår i ett medborgarförslag att ”kommunen borde
använda digital signering av dokument för att spara dem i PDF-format i stället för att
skriva ut och signera”
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Frågeställningen anknyter till utvecklingen av e-tjänster där målsättningen oftast är att
åstadkomma ett helt digitalt flöde.
I den takt kommunen inför sådana e-tjänster beaktas naturligtvis denna frågeställning
men det finns ofta både relativt komplicerade tekniska och juridiska övervägande som
kommer in i bilden.
Det kan väl för tydlighetens skull påpekas att även om tekniken kallas för ”digital
signering” så är resultatet inte något som kan sparas i analog form tex. i form av ett
pappersdokument.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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§ 62 Medborgarförslag om att alla bibliotek i kommunen
ska ha fritt trådlöst nätverk samt även i andra
offentliga lokaler
Dnr 2011-152-035
Ärendebeskrivning
Förslag
Björn Grundström, Delsbo, föreslår i ett medborgarförslag ” att alla bibliotek i
kommunen ska ha fritt trådlöst nätverk samt andra offentliga lokaler som Guldsmeden
och Fyren”
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunens ambition är att man i de lokaler där man installerar trådlösa nät även ska
tillhandahålla ett så kallat gästnät.
Dessa nät är ”fria” såtillvida att vem som helst kan få tillgång till nätet efter att ha
utrustats med ett konto för kortare eller längre tid (via växeln, personal på bibliotek
eller på annat sätt).
Nät av detta slag finns på biblioteket i Kulturhuset, i delar av kommunhuset
Guldsmeden, på samtliga skolor i kommunen osv.
Förslaget kan tolkas som att förslagsställaren syftar på helt öppna trådlösa nät av den
typ som brukar kallas för hot-spots.
Den typen av lösning är problematisk av bland annat säkerhetsskäl och det finns inga
planer på att bygga några lösningar av detta slag i kommunens regi.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget avslås.
______
Justerandes
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§ 63 Medborgarförslag om handläggningstid och ökad
systematik i ärendehandläggningen
Dnr 2012-377-035
Ärendebeskrivning
Kelvin Ekeland, Norrbo, har väckt ett medborgarförslag om ärendehandläggning inom
kommunen. Förslaget rymmer två delar; för det första att kommunen ska införa en
regel om att det bör finnas tid, minst en månad mellan en utställning eller motsvarande
av ett förslag, innan beslut fattas i ärendet. Den andra delen handlar om att remissvar
ska sammanställas utifrån en i förväg fastställd mall. Syftet med förslagen är att öka
objektiviteten och effektiviteten i kommunens ärendehantering.
Plan- och byggnadskontorets yttrande

Plan- och bygglovskontoret betonar att både förvaltningslagen och plan- och
bygglagen anger att ärenden ska handläggas så snabbt som möjligt utan att
rättssäkerheten eftersätts. Detta gäller i första hand för ärenden som berör någon
enskild men kan också gälla för planeringsarbeten. Frågan om snabbhet och förenkling
i plan- och bygglovsprocesser är för övrigt ett regeringsuppdrag.
Bygglovskontoret uttalar vidare att man använder en form för sammanställningar i
dagsläget som upplevs bra, funktionell och tydlig och ser problem med den modell
som förslagsställaren angivit. Sammantaget ser inte plan- och bygglovskontoret något
behov av ändring av detta förfaringssätt.
Bygglovskontoret påpekar också att det exempel på korta ledtider mellan handläggning
och beslut som anges i medborgarförslaget måtte ses som ett undantag. Att införa en
generell regel som anger viss tid för handläggning är inte lämpligt då det skulle försvåra
för handläggningen som redan idag omges av olika tidskrav att ta hänsyn till inför
beslut.
Byggnadsnämnden beslutade i enlighet med plan- och bygglovskontorets förslag.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen delar det uttalade syftet som anges i medborgarförslaget nämligen en effektiv och objektiv handläggning av ärenden. En viktig utgångspunkt för förvaltningarnas arbete är vidare att ge de förtroendevalda goda beslutsunderlag och rimlig tid för dessa att sätta sig in i ärenden och väga av olika förslag. Precis
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som byggnadsnämnden anger i sitt yttrande är detta den uttalade ambitionen som
kännetecknar handläggningen redan idag.
Kommunledningsförvaltningen har påbörjat en översyn av ärendehandläggningen
inom förvaltningen vilken på sikt även kan komma att omfatta övriga förvaltningar
inom kommunen. I detta arbete kan processer komma att förbättras och snabbas upp
och mallar utvecklas bland annat inom ramen för det elektroniska ärendehanteringssystem som kommunen ska tillämpa. Vissa delar av medborgarförslaget kan då
komma att beaktas.
I övrigt delar kommunledningsförvaltningen byggnadsnämndens bedömning att en
tydlig tidsgräns som föreslås kan upplevas trubbig och i vissa fall stå i motsatsställning
till en effektiv ärendehandläggning.
Förslagsställaren har rätt att yttra sig i ärendet när förslaget ska behandlas i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunsfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______
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§ 64 Medborgarförslag om ny plats för August Palm statyn
Dnr 2011-596-035
Ärendebeskrivning
Erika Bylund, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att flytta August Palmstatyn från entrén vid Kulturhuset i Hudiksvall till grönområdet i korsningen
Strandgatan-Mäster Palms gata där det skulle kunna ställas i ordning en liten park i
anslutning till statyn.
Lärande- och kulturnämndens arbetsutskott har lämnat över ärendet till
kommunstyrelsen utan eget yttrande med motiveringen att det är
kommunledningen/kommunstyrelsen som fattar beslut om Kulturhuset. Tekniska
nämnden har också lämnat över ärendet utan eget yttrande.
Ett liknande medborgarförslag väcktes av annan förslagsställare under 2011.
Kommunfullmäktige valde då att anse medborgarförslaget besvarat särskilt med
hänsyn till den utredning som pågick kring dåvarande Folkets hus framtid.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte framkommit något i ärendet som
ändrar tidigare ställningstagande. Förslaget kan därför anses vara besvarat.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget avslås.
______
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§ 65 Medborgarförslag om midsommararrangemang i
Borgarparken
Dnr 2012-075-035
Ärendeberedning
Veronica Westerlund, Hudiksvall har väckt ett medborgarförslag om att införa
midsommararrangemang i Borgarparken för en så bred målgrupp som möjligt. Platsen
är rymlig, central och lätt att nå för många, exempelvis för de äldre boende i
närområdet. Ungdomar skulle kunna erbjudas ett alkoholfritt alternativ i forma av ett
musikarrangemang, i samarbete med Brandgaraget.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Förslaget är bra, men det finns inte utrymme för detta evenemang i budget för år 2013.
Vi kommer dock att ta detta i beaktande inför de evenemang som Fokus Glada Hudik
kommer att genomföra under år 2014.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______
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§ 66 Motion om investeringar i kompetenshöjning
Dnr 2012-375-008
Ärendebeskrivning
Gerd Olsson (S) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen föreslår
hon kommunfullmäktige att investera de pengar som kommunen fått i återbetalning
från AFA försäkringar i kompentenshöjning för lärarna. Lärande- och kulturnämnden
har fått i uppdrag att lämna ett yttrande till kommunfullmäktige.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

En av förvaltningens största utmaningar under de kommande åren är att möta
legitimations- och behörighetskraven i den nya skollagen som införs i flera steg från
och med den 1 juli 2011. Från 1 december 2013 måste nyanställda lärare och
förskollärare vara legitimerade och ha behörighet för den skolform, de årskurser och
de ämnen de ska undervisa i. De lärare och förskollärare som ingick avtal om
anställning före den 1 juli 2011 kan ansvara för undervisning och betygssättning utan
legitimation fram till den 1 juli 2015.
För att möta det skärpta regelverket kring behörigheter har en kartläggning av lärarnas
utbildning och undervisningsämnen omfattande grundskolan, grundsärskolan,
gymnasiesärskolan, gymnasiet och CUL genomförts. Kartläggningen visar att det finns
goda möjligheter att möta kravet på att lärarna ska vara legitimerade, men att det
kommer att vara mycket svårt att möta behörighetskraven. Fyra av tio lärare i
kommunen undervisade under våren 2011 i ett eller flera ämnen de själva bedömer att
de saknar fullgod utbildning för.
Kravet på legitimation gäller fullt ut för alla efter den 1 juli 2015 och det är
huvudmannen, det vill säga Hudiksvalls kommun, som är ansvarig. Om inte full
behörighet uppnåtts till 2015 skall legitimerad lärare ansvara för undervisningen och
betygsättningen tillsammans med den lärare som är obehörig eller obehörig i ämnet.
Det innebär att legitimerade lärares arbetstid kommer att gå till handledning,
kvalitetssäkring av undervisning och betyg.
För att genom utbildning komma tillrätta med behörighetskraven i befintlig
organisation krävs cirka 5 000 nya högskolepoäng. Om lärarna erbjuds samma villkor
som Lärarlyftet I, 80 procents ersättning för studier, skulle det innebära en kostnad om
cirka 22-28 miljoner kronor.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Sedan Lärarlyftet I startade 2007 har lärare som är anställd i förvaltningen årligen läst
in cirka 500 högskolepoäng i behörighets- och breddningsstudier. Lärarlyftet II
infördes 2012 med ändrade villkor för fördelning av medel mellan stat och kommun,
där den statliga delen av bidraget till kommunerna är kraftigt reducerat.
Kommunstyrelsen avslog den 3 maj 2012, § 112, lärande- och kulturnämndens
ansökan om tilläggsanslag på 1 500 000 kronor för behörighetsstudier under budgetår
2012. Kommunstyrelsen beslutade dock att ansökan skall prövas i samband med
beredningen av de ekonomiska ramarna för åren 2013-2016.
Allmänna utskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker Håkan Rönströms
bifallsyrkande.
Mikael Löthstam (S) och Delshad Saleh (V) yrkar bifall till motionen samt att
motionen och kostnad för kompetenshöjning för lärarna, beaktas i budgetberedningen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönström m.fl.
förslag eller till Mikael Löthstam och Delshad Salehs förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Håkan Rönström m.fl. förslag varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Håkan
Rönström m.fl. förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstam och
Delshad Salehs förslag röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit
motionen samt att motionen och kostnad för kompetenshöjning för lärarna, beaktas i
budgetberedningen.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP)
röstar JA
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Rolf Sundell (S)
Ingvar Persson (S) Susanne Östh (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ
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Kommunstyrelsen har således med 8 JA-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla Håkan
Rönströms m.fl. förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunsfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams och Delshad Sahles förslag
reserverar sig, Delshad Saleh (V), Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg Jönsson (S),
Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Ingvar Persson (S), Kerstin Rask (S).
______
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§ 67 Samråd avseende, översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan – tematiskt tillägg till ÖP 2008
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun arbetar med att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på
Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Ett dubbelspår skulle avsevärt förkorta
restiden. Detta ger goda förutsättningar för en ökad arbets- och studiependling och
bidrar till att förstora arbetsmarknadsregioner. Dubbelspåret skulle förstärka
Hudiksvalls redan strategiska läge mellan Sundsvalls- och Gävleregionerna.
En enig kommunstyrelse har, § 282/2012, förordat ett huvudalternativalternativ inför
arbetet med samrådet. Det utgår från inriktningen, att det centrala stationsläget behålls
i Hudiksvall, att nytt spår, helst dubbelspår, för godstrafik förläggs utanför stadskärnan
och att kommunens utgångspunkt är att regional tågtrafik också ska stanna i Iggesund
I samrådshandling redovisas alternativa dragningar av ett framtida dubbelspår på
Ostkustbanan, men med tyngdpunkt på ovanstående huvudalternativ.
Allmänna utskottet föreslår att förslag till tematiskt tillägg för översiktsplan 2008 –
dubbelspår på ostkustbanan, blir föremål för samråd.
Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar stadsarkitekt Mats Gradh, den
samrådshandling som upprättats i ärendet.
Stefan Bäckström (C), Mikael Löthstam (S), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att förslag till tematiskt tillägg för översiktsplan 2008 – dubbelspår på ostkustbanan,
blir föremål för samråd.
______
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§ 68 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland
Dnr 2012-479-610
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund
för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Syftet är att skapa en
utbildningsverksamhet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi.
Arbetet för en ökad samverkan mellan gymnasieskolorna i Hälsingland har pågått
under många år. År 2004 fanns ett förslag om ett samlat Hälsingegymnasium som
skulle starta läsåret 2006/2007. Detta kom inte att genomföras då alla kommuner inte
var positiva till förslaget. Det bestående resultatet blev ett samverkansavtal med
gemensamma mål för eleverna utifrån ett Hälsingeperspektiv och som dessutom
reglerade informations- och interkommunala ersättningsfrågor.
Kommunerna i Hälsingland ska nu ta ställning till om de vill medverka i
utredningsarbetet för att bilda och ingå i ett nytt kommunalförbund för gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamhet. I utredningsarbetet och vid utarbetande av
förbundsordning och andra styrande dokument bör ett antal områden och
frågeställningar särskilt beaktas:
•

Vilka utbildningar ska kommunalförbundet ansvara för?

•

De utbildningar som ska erbjudas ska vara långsiktligt kostnadseffektiva och hålla
hög kvalitet.

•

Tydlighet i målskrivningar, former för utvärderingsarbetet samt riktlinjer för
effektiviseringsarbetet är nödvändiga.

•

Kompetensfördelningen mellan kommunalförbundet och dess medlemmar måste
tydliggöras. Avstämning av strategiskt viktiga frågor.

•

Kostnad för lokaler kräver en särskild analys inför överföring av nettokostnaden
för 2014 till kommunalförbundet. Till exempel externa lokaler vars kontrakt
upphör.

•

Fördelningsnyckel för hantering av budget, kommunbidrag.

•

För landskapet strategiskt viktiga men dyra gymnasieutbildningar bör bedömas i
särskild ordning.
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•

Finns lokalt förankrade, strategiskt viktiga, utbildningar som bör vara utanför
kommunalförbundets ansvar?

•

Riskerna för tung och onödig byråkrati

Lärande- och kulturnämnden har beslutat att ställa sig positiv till att Hudiksvalls
kommun medverkar i utredningsarbetet för att eventuellt bilda och ingå i ett nytt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund, för gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar, konsult Lennart Backlund och
lärande- och kulturchef Ingela Rauhala, i ärendet.
Håkan Rönström (M), Mikael Löthstam (S) och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till
lärande- och kulturnämndens beslut.
Delshad Saleh (V) yrkar avslag till förslaget.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönström m.fl.
förslag eller till Delshad Salehs förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla
Håkan Rönströms m.fl. förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun medverkar i utredningsarbetet för att eventuellt bilda och
ingå i ett nytt kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund, för gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten.
Delshad Saleh (V), lämnar skriftlig reservation.
______
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§ 69 Aktuell information
Överförmyndarverksamheten

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg om att
det kan komma att behövas en permanent resursförstärkning inom
överförmyndarverksamheten då ärendemängden under en längre tid ökat. Frågan bör
beaktas i kommande budgetberedning. Temporärt har extra resurser tillsatts som
ekonomiskt löses inom ramen för 2013 års budget.
Skadeståndskrav

Ett skadeståndskrav har ställts till Hudiksvalls kommun av ägare till tidskriften,
Hälsoinspiratören. Tidskriften har funnits tillgänglig på kommunens intranät och
kravställarna anser att kommunens intranät haft offentlig spridning, vilket inte är
godkänt av dem. Ärendet är överlämnat för juridisk process.
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§ 70 Samråd avseende, översiktsplan för vindkraft tematiskt tillägg till ÖP 2008
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har arbetat med förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen
avseende vindkraft sedan 2009. Kommunen har tidigare genomfört samråd och en
första utställning. Nya direktiv för planeringsarbetet togs fram i mars 2011 följt av en
särskild direktivdebatt i kommunfullmäktige. Hösten 2011 hölls en andra utställning.
Kommunstyrelsen beslutade den 28 november 2011 att förslaget till tematiskt tillägg
till översiktsplanen avseende vindkraft skulle återremitteras. Orsaken var att
Energimyndigheten skulle genomföra nya vindmätningar och kommunstyrelsen ville
vänta in resultatet av dessa.
Energimyndigheten har därefter med hjälp av Uppsala universitet presenterat en ny,
mer detaljerad vindkartering. Den nya vindmätningen har använts av
Energimyndigheten i arbetet med att revidera riksintressen för vindkraft. Vilket har
föranlett en ny grund för identifiering av områden lämpliga för vindkraft.
Kommunstyrelsen föreslog, § 281/2012, byggnadsnämnden att utarbeta förslag till
tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 avseende vindkraft, samt att förslaget redovisas
till kommunstyrelsen för beslut om samråd och/eller utställning.
Utvecklingsutskottet föreslår, att förslag till tematiskt tillägg för översiktsplan 2008 –
avseende vindkraft, blir föremål för samråd.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh i ärendet.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Ordförande tackar för informationen.
______
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§ 71 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
1. Sammaträdesprotokoll, 2013-02-14, från Hudiksvalls Bostäder AB
2. Sammaträdesprotokoll, 2012-12-14, från Region Gävleborg
3. Sammaträdesprotokoll, 2013-01-25, från Region Gävleborg
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§ 72 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet.
Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2013-01-22
Utvecklingsutskottet, 2013-01-22
Kommunstyrelsens allmänna utskott, 2013-02-26
Utvecklingsutskottet, 2013-02-26
______
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