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§ 249 Redovisning av Fastighets AB Glysis verksamhet
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Glysis ordförande Håkan Rönström och VD Kjell Svensson informerar
kommunstyrelsen om Fastighets AB Glysis verksamhet avseende aktiviteter 2012,
planering av aktiviteter 2013 samt ekonomi.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 250 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltning om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen inklusive politisk verksamhet har förbrukat 89 % av
budget medan riktvärdet ligger på 82 %.
____
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§ 251 Budget 2013 samt prognos 2014 – 2016
Dnr 2012-449-041
Ärendebeskrivning
Förslaget till budget för 2013 och plan för perioden 2014-2016 bygger på av
Kommunfullmäktige beslutade ramar från juni.
Förändring i förhållande till ram








Skatter och stadsbidrag, enligt SKL-prognos oktober
Skatteväxling Hemsjukvård
Justerade kvantiteter, enligt revidering september
Återställning av Kommunstyrelsens anslag för oförutsett
Justering av finansiella kostnader enligt aktuell bedömning
Intern omfördelning av vissa anslag enligt tidigare beslut

Samhällsekonomiska förutsättningar

Såväl Regeringen som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i sina
bedömningar av den svenska ekonomin och förutsättningarna för kommunerna blivit
mer försiktiga i sina antaganden som bl a låg till grund för de ramar som kommunen
fastställde i Kommunfullmäktige i juni.
I prognoser från våren fanns tecken på att konjunkturen var på väg att vända upp igen.
Delvis finns den bedömningen kvar men bedömningarna om ett förbättrat utgångsläge
flyttas fram i tid och ser svagare ut än tidigare bedömningar.
Motståndskraften i den svenska ekonomin syns stark. Det stora hotet är en mer
långsiktigt europeisk försvagad konkurrenskraft och försiktigheten i nya
tillväxtbefrämjande satsningar i den globala ekonomin.
Huvudscenariot är ändå att det blir en viss BNP ökning i Europa från och med 2013
men att återhämtningen tar mycket lång tid.
Skuldkrisen i Sydeuropa fortsätter dock att förhindra en mer kraftfull återhämtning
och tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli mycket måttlig de närmaste åren.
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Finansiella mål 2013 – 2016
Skattesats

Skattesatsen ökar med 22 öre till 21:61 år 2013 på grund av skatteväxling
med landstinget som överlämnar ansvaret för hemsjukvården till
kommunen. Övriga år under perioden beräknas skattesatsen vara
oförändrad.

Årets resultat

Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå till minst 2
% av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar
ca 35 miljoner kronor.
För budgetperioden gäller målet 0,6 % för 2013, 1,0 % för 2014, 1,5 % för
2015 samt 2,0 % för 2016.

Investeringar

Investeringsramen för perioden är 400 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten och 135 miljoner kronor för den
taxefinansierade va/renhållningsverksamheten.

Finansiella
tillgångar

Pensionsmedel
Syftet är att säkerställa framtida pensionsutbetalningar för anställda.
Medlen värdesäkras genom att den realiserade avkastningen återinvesteras
till ett belopp som minst motsvarar inflationen.
Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras för att jämna ut
pensionskostnaderna. Beslut om uttag tas i samband med respektive års
budgetberedning.
Försäljningsmedel
Syftet är att finansiera angelägna investeringar som utvecklar kommunen.
Årligen prövas om medlen ska värdesäkras genom att den realiserade
avkastningen återinvesteras till ett belopp som minst motsvarar inflationen.
Beslut om ianspråktagande av försäljningsmedel tas i samband med
respektive års budgetberedning

Upplåning

Ingen upplåning planeras under 2013‐2016 för den skattefinansierade
verksamheten. Möjligheten att lånefinansiera angelägna investeringar hålls
dock öppen.
För den taxefinansierade va‐ och renhållningsverksamheten beräknas en
nyupplåning med 135 miljoner kronor.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall.
Kåge Wallner (MP) presenterar majoritetspartiernas (C, M, KD, MP och FP) förslag
till budget 2013 – 2016.
Bilaga § 251a
Mikael Löthstam (S) presenterar socialdemokraternas och vänsterpartiets (S och V)
budgetförslag 2013 – 2016.
Bilaga § 251 b
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till C, M, KD, MP och FP
förslag till budget eller till S och V förslag till budget, och finner att kommunstyrelsen
bifaller C, M, KD, MP och FP förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen för 2013 till 21:61 kronor,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att, utifrån SKL:s översiktliga
genomgång av de kommunala verksamheternas kostnader, fortsätta med en djupare
analys och uppföljning av kommunens verksamheter både vad avser kostnader,
kvalitet och effektivitet (redovisning i samband med 2014 års ramberedning),
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra en kartläggning över vilka
kostnader och verksamheter som kan betraktas som frivilliga respektive obligatoriska
verksamheter utifrån 2012 års budget (redovisning i samband med 2014 års
ramberedning),
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med regionala parter
utarbeta ett program för personalrekrytering inför stundande generationsväxling,
att uppdra till lärande- och kulturförvaltningen att genom såväl ökad kvalitet som
kvantitet i undervisningen, öka förutsättningarna att uppfylla skollagens krav även
avseende invandrarbarnens skolgång,
att uppdra till utvecklingsutskottet att besluta om hur de medel som avsatts i budget
2013 för att förstärka effekten av ”lingonfilmen 2” ska användas,
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att uppdra till byggnadsnämnden att inom angiven budgetförstärkning 2013 utöka
personalen i syfte att förstärka möjligheten att kunna erbjuda attraktiva byggklara
tomter både till näringsliv och privatpersoner,
att uppdra till tekniska nämnden att inom angiven budgetförstärkning 2013 utöka
personalen i syfte att kunna påbörja miljösanering på KB Håstaholmens område,
att uppdra till HNA att inom angiven budgetförstärkning 2013 ytterligare fokusera på
betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv och ett positivt näringsklimat,
att bevilja Dellenbygdens Framtid 100 000 kronor i syfte att förstärka arbetet med att
öka antalet besökande i Dellenbygden,
att anslå 4 miljoner kronor till omsorgsnämnden med uppdrag att förstärka
bemanningen inom kommunens äldreboenden,
att uppdra till samtliga förvaltningar att utöka avtalstroheten,
att tillföra 800 000 kronor till Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd med
uppdrag att genomföra en ramförstärkning för att behålla nuvarande yttäckning samt
kunna fortsätta arbeta med förebyggande arbete på en rimlig nivå,
att uppdra till lärande- och kulturförvaltningen att använda de riktade medlen som
avsätts i budget 2013 för extra stödinsatser till barn i tidig skolålder,
att från och med 2013 inrätta en social investeringsfond riktad mot förebyggande
insatser/investeringar för socialt utanförskap ska brytas och minska risken för
långvarig arbetslöshet,
att från och med 2013 inrätta en miljöfond för riktade, större miljösatsningar,
att regelsystem för fondernas användning och konsolidering fastställs i samband med
2012 års bokslut, samt
att i övrigt fastställa budget 2013 – 2016 enligt föreliggande förslag.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams m fl förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Ingvar Persson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 252 Ansökan från Surströmmingsakademin om
ekonomiskt stöd
Dnr 2012-330-807
Ärendebeskrivning
SurströmmingsAkademin som är en ideell förening har till kommunen inkommit med
en ansökan om 25 000 kronor för att stödja surströmmingen som kulturarv och som
ett inslag i lokal tradition. Verksamheten sker genom informationsinsatser och
intressespridning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

SurströmmingsAkademin är inte en lokal förening och har inga specifika insatser som
är riktade mot invånarna i Hudiksvalls Kommun.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen avslår
SurströmmingsAkademins ansökan om ekonomiskt stöd.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå SurströmmingsAkademins ansökan om ekonomiskt stöd.
______
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§ 253 Begäran om tilläggsanslag för lärande- och
kulturnämnden
Dnr 2012-347-042
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ett
tilläggsanslag för 2012 med två motiv.
Nämnden har vid en extraordinär händelse vid en av grundskolorna satt in extra
stödresurser för att stötta elever, föräldrar och personal. Den samlade insatsen för
detta bedöms ha kostat 1,1 miljoner kronor.
Till detta redovisas även de omfattande lokalutredningar som nämnden medverkat i
där syftet är att få fram ett effektivare lokalutnyttjande. Detta har belastat nämnden
med 400 000 kronor, utöver det arbete som skett via förvaltningens verksamhetschefer
m fl.
Nämnden anser inte att det är möjligt att hämta hem kostnaderna för detta, utan har
därför beslutat om att av kommunfullmäktige begära ett tilläggsanslag med totalt 1,5
miljoner kronor för 2012.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Visserligen är de anförda kostnaderna en belastning för lärande- och kulturnämnden.
Ansvaret för att parera händelser och hantera utvecklingsfrågor inom nämndens
verksamhetsområden ligger dock inom nämndens eget ansvar som finns för
verksamhetsområdet. Det finns därför inget som hänvisar till kommunfullmäktiges
övergripande ansvar att hantera oförutsedda situationer som löper över flera
nämndsområden, hela kommunen och/eller av strategisk betydelse.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå lärande- och kulturnämndens begäran om tilläggsanslag
på 1,5 miljoner kronor på grund av extraordinär händelse vid en grundskola samt till
lokalutredningar.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Lärande- och kulturnämndens begäran om tilläggsanslag på 1,5 miljoner
kronor på grund av extraordinär händelse vid en grundskola samt till lokalutredningar.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

15 (65)

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 254 Begäran om anslag 2013 – Inköp Gävleborg
Dnr 2012-174-042
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborg har tidigare inlämnat en begäran om höjning av anslaget från
Hudiksvalls Kommun på grund av utökat avtalsområde. Syftet är en ambition att
kommunalförbundet vill ta över avtalsområdena omvårdnadstjänster och
utbildningsområdet. Ärendet har hanterats i kommunstyrelsen den 7 juni 2012, § 152
Frågan hänsköts till höstens budgetarbete och att ärendet skulle remitteras till lärandeoch kulturnämnden samt omsorgsnämnden för yttrande. Yttrande från såväl
omsorgsnämnden som lärande- och kulturnämnden har inkommit. Båda nämnderna
föreslår kommunstyrelsen att avslå begäran om höjningen av anslaget för utökat
avtalsområde. Båda nämnderna hänvisar till att det ej föreligger något behov för utökat
ansvar då det inte är aktuellt med upphandlingar inom dessa områden. Både inom
omvårdnadsområdet och utbildning är det lagar och regler inom valfrihetsreformer
som styr verksamheten och inte en utökad verksamhet inom Lagen för offentlig
upphandling (LOU).
Frågan har också riktats till de övriga kommunerna inom kommunalförbundet och
utifrån de kontakter som tagits kommer de andra kommunerna att avvisa förfrågan på
samma sätt som nu föreslås för Hudiksvalls kommun.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Inköp Gävleborgs begäran om
höjning av anslag för att utöka avtalsområdet med omsorgs- och utbildningstjänster,
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Inköp Gävleborgs begäran om höjning av anslag för att utöka avtalsområdet
med omsorgs- och utbildningstjänster.
______
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§ 255 Ansökan från Inköp Gävleborg om medel för ISOcertifiering
Dnr 2012-325-042
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborg har ansökt om medel för att kunna ISO-certifiera sin verksamhet.
Kravet på kvalitetssäkrade processer ökar i all förvaltning och ISO-certifiering är den
mest kända av de som efterfrågas. Inköp Gävleborg ansöker om extra medel från
kommunalförbundets medlemmar för att öka kvaliteten i sitt arbete för att skapa mer
värdeskapande processer och arbetssätt. Från Hudiksvalls Kommun önskas 44 700
kronor för innevarande år och 29 800 för 2013.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Att kvalitetssäkra sin verksamhet är ett ansvar för all offentlig verksamhet. Om Inköp
Gävleborg väljer att göra det via ISO-certifiering så är det ett ansvar de har inom det
uppdrag som finns för eget beslut hos Inköp Gävleborg
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen avslår Inköp
Gävleborgs ansökan om ekonomiska medel för ISO-certifiering.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Inköp Gävleborgs ansökan om ekonomiska medel för ISO-certifiering.
______
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§ 256 Ansökan från Dellenbygdens framtid om bidrag
Dnr 2012-345-048
Ärendebeskrivning
Dellenbygdens Framtid har inkommit med en ansökan om medel för aktiviteter i det
offentliga rummet i Delsbo.
Ansökan är på 50 000 kronor för innevarande år, 2012, samt samma summa nästa år,
2013. Dellenbygdens Framtid genomför sedan flera år aktiviteter för att skapa ett
trevligare centrum för boende och besökande i Delsbo. Exempel på aktiviteter har
varit utsmyckning med flaggor och blommor, arrangemang som Dellenbygdens Lucia
och Delsbostintans dag, etc.
Kommunen har tidigare också stött denna verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen ser positivt på alla initiativ som tas för att skapa ett mer levande samhälle
där fler känner delaktighet. Dellenbygdens Framtid har tidigare haft bidrag och
insatserna är viktiga för att behålla engagemang av medborgarna i Delsbo. Detta för att
med ideella krafter bidra till ett attraktivt samhällsliv.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att bifalla ansökan för
2012 med 50 000 kronor, samt i budget för 2013 anvisa motsvarande medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan
att medel för 2012 tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett, samt
att medel för 2013 anvisas ur budget för 2013.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

18 (65)

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 257 Ansökan om bidrag för projektet, En kväll för alla
Dnr 2012-331-143
Ärendebeskrivning
Lavan Bastan har inkommit med en ansökan om bidrag på 120 000 kronor för
genomförande av projektet ”En kväll för alla”.
Ambitionen med projektet är att genomföra en större mobilisering av kulturlivet som
mynnar ut i en endagsfestival. Kring projektet kommer det att genomföras olika
insatser för att fånga och mobilisera ungdomars idéer och intresse. Det innebär att det
kommer att genomföras träffar, enkäter och intervjuer med främst ungdomar från
många olika sammanhang.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen ser positivt på alla initiativ som tas för att skapa ett mer levande samhälle
där fler känner delaktighet. Kommunen bygger dock det mesta av sitt engagemang i
initiativ som skapas av föreningar och organisationer som finna inom det ordinarie
föreningslivet. Här önskat bidrag faller utanför den ramen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att avslå ansökan från
Lava Bastan om bidrag till projektet ”En kväll för alla”.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om bidrag till projektet ”En kväll för alla”.
______
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§ 258 Rutiner vid hot och våld mot förtroendevalda
Dnr 2012-448-026
Ärendebeskrivning
En rutin vid hot och våld mot förtroendevalda har framarbetats av kommunens
säkerhetsskyddschef.
Till grund för denna rutin ligger kommunens policy för arbetsmiljö och säkerhet, och
Tillämpningen Våld och Hot. Därutöver, utvecklar varje enhet sina egna rutiner för sin
specifika arbetsplats.
Allmänna utskottet har beslutat att frågan, säkerhetsutbildning för förtroendevalda,
behandlas i allmänna utskottet under våren 2013, med sikte på färdigt förslag hösten
2013.
Allmänna utskottet har förslagit att rutin för hot och våld mot förtroendevalda antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar personalchef Maria Larsson rutinen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Rutin för hot och våld mot förtroendevalda.
______
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§ 259 Personalförsörjningsplan
Dnr 2012-447-020
Ärendebeskrivning
Arbetsmarknaden står inför en stor generationsväxling. Arbetsförmedlingen har gjort
en framskrivning av arbetskraftsbehovet i riket. Av den framgår att inom några år
kommer, för första gången i modern tid, antalet nytillträdande ungdomar på
arbetsmarknaden att vara lägre än antalet åldersavgångar. Det är ett tecken på att
tillgången på arbetskraft är på väg att begränsas.
Under åren 2010 – 2025 kommer 43 % av kommunens medarbetare att uppnå
pensionsåldern, 65 år. Medelåldern är idag 48 år, med en spridning inom
förvaltningarna från 49,9 till 52,3 år.
Tjänstemannaledningsgruppens prioriteringar åren 2012 till 2016
Med utgångspunkt från den reviderade personalförsörjningsplanen har kommunens
tjänstemannaledningsgrupp gjort följande strategiska prioriteringar i arbetet med
personalförsörjning åren 2012 till 2016







Marknadsföra de kommunala jobben och Hudiksvalls kommun som
arbetsgivare
Aktivt arbeta för att utveckla kommunens lönepolitik
Kartlägga karriärvägar
Erbjuda ”prova på” ledarskap
Utveckla ledarskapets innehåll och uppdrag
Förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för kommunens ledare

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar personalchef Maria Larsson i ärendet.
Allmänna utskottet har föreslagit att personalplanen antas. Allmänna utskottet har
även beslutat att planen ska behandlas i allmänna utskottet i början av nästkommande
år i syfte att se över möjligheter för validering.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta, Personalförsörjningsplan 2012 – 2016.
Justerandes
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§ 260 Ersättning för varuhemsändning
Dnr 2012-379-156
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun ger för närvarande en ersättning med 95 kr per gång och hushåll
till glesbygdsbutiker som utför varuhemsändning.
Reglerna för att ersättning ska utbetalas är att betjänat hushåll dels är bofast och dels är
beläget mer än 2 km från närmaste butik. Ersättning ges för högst två hemsändningar
per vecka och hushåll.
Kommunen erhåller årsvis och i efterskott, och efter ansökan till Länsstyrelsen, 50 %
av kostnaderna, dock max 60 kr per hemsändning.
Ersättningsnivån och reglerna har varit oförändrade sedan 2005.
I september 2012 meddelar Bertil Karsbo, Landsbygdsmentorerna, å Länsstyrelsens
vägnar, att förordningen om ”Stöd till kommersiell service” innehåller en
uppgradering. Stödet kan nu ges upp till 200 kr per hemsändning var av länsstyrelsen
kan ersätta kommunerna med max 100 kr per hemsändning.
Ersättningen till handlaren ska täcka mottagning av order, plockning av varorna,
utkörning och hemkörning. Ofta är det få kunder längs en vägsträcka.
För handlaren är det ofta mer en fråga om kundservice än om full kostnadstäckning,
något som bekräftas av att endast 3 av kommunens handlare tillämpar systemet.
Gränsen med 2 km innebär att handlarna inte får stöd för utkörning till personer inom
de centrala delarna av byn där butiken ligger.
Kommunledningsförvaltningens förslag till ersättning för varuhemsändning från
1 januari 2013.
Generell förutsättning för ersättning för varuhemsändning:


betjänat hushåll är bofast i Hudiksvalls kommun,



ersättning utgår i tätorterna om avståndet mellan hushållet och butiken är
minst 2 km. För hushåll utanför tätorterna finns inget avståndskrav.



ersättning ges för högst två hemsändningar per vecka och hushåll.
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Vad gäller ersättningsnivå presenteras två alternativ:
Ersättningsalternativ 1
Ersättning för varuhemsändning är 200 kr/tillfälle. Av detta erhåller kommunen 100
kr från länsstyrelsen. Kommunens kostnad ökar relativt 2011 från 139 412 kr till
300 000 kr beräknat på 3000 hemsändningar.
Ersättningsalternativ 2
Ersättning för varuhemsändning är 160 kr/tillfälle. Av detta erhåller kommunen 80 kr
från länsstyrelsen. Kommunens kostnad ökar relativt 2011 från 139 412 kr till 240 000
kr beräknat på 3000 hemsändningar.
Allmänna utskottet har föreslagit bifall till ersättningsalternativ 2.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att generell förutsättning för ersättning för varuhemsändning är att betjänat hushåll är
bofast i Hudiksvalls kommun,
att ersättning utgår i tätorterna om avståndet mellan hushållet och butiken är minst 2
km. För hushåll utanför tätorterna finns inget avståndskrav, samt
att ersättning ges för högst två hemsändningar per vecka och hushåll,
att ersättning för varuhemsändning är 160 kr/tillfälle.
______
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§ 261 Remiss angående, Bättre behörighetskontroll, SOU
2012:42
Dnr 2012-305-770
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har av Socialdepartementet bjudits in för att lämna synpunkter
över förslagen i betänkandet, Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42).
Omsorgsförvaltningen har inga avvikande synpunkter på förslaget och föreslår att det
får utgöra kommunens svar på remissen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt omsorgsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att inga avvikande synpunkter från förslaget finns, får utgöra kommunens svar på
remissen.
______
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§ 262 Remiss angående, Konsumenten i centrum, SOU
2012:43
Dnr 2012-308-150
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inbjudits att yttra sig gällande betänkandet, Konsumenten i
centrum, SOU 2012:43.
Remissvaret ska sändas till Justitiedepartementet senast den 1 november 2012.
Utgångspunkten för förslagen i betänkandet är att dagens stöd till konsumenter är
okänt, ojämlikt, orättvist och otydligt. På nationell nivå finns inget samlat grepp om
hur konsumentstödet utformas och samordnas. För kommunerna är det ett frivilligt
uppdrag som utformats på olika sätt med olika innehåll.
Det finns också en utgångspunkt i att informationssökning och konsumentrelationer
uppstår på nya medier där internethandeln är det största området.
För att utveckla konsumentstödet föreslår utredningen bl a:


En tydlig ingång till konsumentstödet skapas genom en gemensam
internettjänst.



Personlig vägledning som kan nås genom ett rikstäckande telefonnummer
(hotline).



Konsumentverket övergripande ansvarigt för den rikstäckande vägledningen
och internettjänsten.



Myndigheter, konsumentbyråer och det civila samhällets organisationer förser
webben med information.



Konsumentverket genomför en kommunikationskampanj i syfte att göra
telefonnumret och webbadressen kända för allmänheten.



Det uppsökande och förebyggande arbetet stärks, kommunerna möjlighet att
utöka det uppsökande arbetet. Konsumentverket får i uppgift att stödja
kommunerna.
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Kommunens yttrande i sammanfattning

Vi stöder förslaget för stärkande av konsumentmakt genom förändringen av central
samordning, internetbaserade informationskanaler och konsumentverkets utvecklade
funktion.
Vi anser att förslaget behöver kompletteras med förslag om ytterligare stärkt lokalt
konsumentstöd, utöver den funktion för uppsökande verksamhet som ryms i förslaget.
Allmänna utskottet har förslagit att yttrande över betänkandet avges enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över betänkandet enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 263 Medborgarförslag om fritidsverksamhet för ungdomar
med funktionsnedsättning
Dnr 2011-510-035
Ärendebeskrivning
Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) i Hudiksvall har
genom Susanne Södermark lämnat medborgarförslag gällande dels sysselsättning dels
fritidsverksamhet för ungdomar med funktionsnedsättningar. När det gäller
sysselsättning önskar Susanne Södermark att det inom serviceområdet skapas till
exempel en vandrarhemsverksamhet liknande den som finns i Ljusdals kommun.
”Kommunen hyr ett centralt hus, inreder och våra ungdomar med personal kan få
jobba där. Laga frukost, lunch, middag, bädda och tvätta till gäster som hyr in sig”.
För fritidsverksamhetens del så önskar Susanne Södermark att omsorgsförvaltningens
verksamhet Kajutan ska hålla öppet några timmar på helger samt eftermiddagar och
kvällar, ”för att ungdomar fram till 21 års ålder kan få träffas på Kajutan, gå på bio,
laga god mat med kompisar som kommer dit”.
Fullmäktige har beslutat att medborgarförslaget får väckas och lämnas till
kommunstyrelsen för beslut. Remiss skickades till omsorgsförvaltningen för yttrande
och angav att remissvaret ska skrivas i samråd med lärande- och kulturförvaltningen
och social- och fritidsförvaltningen.
Yttrande

Förslag på arbete för ungdomar
Daglig verksamhet beviljas enligt lag (1993:387) om stöd och service (LSS) 9 § punkt 9
och där framgår att kommunen har ansvar att anordna meningsfull sysselsättning.
Inom Hudiksvalls kommun är det Hudiksvalls resurscentrum (Hrc) som är utförare av
denna verksamhet. I nu läget har Hrc 14 egna verksamheter med olika innehåll, allt för
att i mesta möjliga mån tillmötesgå önskemål om sysselsättning. Dessa verksamheter är
textil, butik, legoarbete, upplevelser, stimulering, vaktmästarsysslor, arbete i skog och
mark, vedhantering, måleri, snickeri, café, kök, secondhandbutik,
konferensverksamhet, data, friskvård, skapande verksamhet, musik med mera. Några
personer arbetar även inom externa företag samt att vi har avtal om platser med de
sociala företag som finns i kommunen. I nuläget finns inga planer eller möjligheter att
starta ett vandrarhem, men vi vill tacka för denna idé och hoppas att det som idag
finns inom Hrc:s ramar ändå till stor del tillfredsställer de behov som finns.
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Förslag om verksamhet för ungdomar
Kommunen ska verka för att utbudet av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
som anordnas i egen regi, men också av andra aktörer, ska vara tillgängliga för alla
medborgare och inte utesluta personer med funktionsnedsättningar. Med tillgänglighet
menas att verksamheten integrerar funktionshindersperspektivet i planering, beslut och
processer i syfte att uppnå full delaktighet.
Social- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsfrågor och bedriver öppen
fritidsgårdsverksamhet för alla ungdomar i åldern 13 till 20 år. De anser att samtliga
fritidsgårdar i kommunen är tillgängliga och anpassade för alla, oavsett
funktionsnedsättning.
I takt med att allt fler ungdomar fullföljer sina gymnasiestudier inom kommunens
gymnasiesärskola ökar också efterfrågan på fritidsaktiviteter på hemmaplan för denna
målgrupp. Inom gymnasiesärskolan anordnas en hel del aktiviteter för dem som går på
skolan även utanför skoltid.
För att säkerställa att även människor med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
ges möjlighet till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter har detta särskilt angetts i
lagrum för olika insatser. I insatsen bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS) finns detta noga specificerat,
ansvaret har alltid huvudmannen för boendet.
Behov av fritids- och kulturaktiviteter ingår även som grund för beslut om personligt
utformat stöd med insatsen personlig assistans ( 9 § 2 LSS) samt i insatsen boendestöd
som beviljas enligt 4 kapitlet 1 § socialtjänstlagen (SoL), utifrån ansvaret i 5 § 7 i form
av social samvaro för att bryta isolering i hemmet.
Omsorgsförvaltningen har sedan många år en resurs på 0,5 tjänst i form av en
fritidskonsulent. Tjänsten är främst riktad till dem på boenden men också mot dem
som har andra insatser enligt LSS och som har avslutat sina gymnasiestudier.
Kajutan, korttidstillsyn, är en verksamhet inom omsorgsförvaltningen för att verkställa
beslut enligt LSS för skolungdom över 12 år som har svårt att klara sig när deras
föräldrar arbetar. Enligt skollagen har alla rätt till fritidsverksamhet till och med 12 års
ålder. Korttidstillsyn är en insats enligt LSS och avser tillsyn före och efter skoldagen
samt under lov och studiedagar, under hela skoltiden. Eftersom fritidsverksamhet inte
ingår i korttidstillsynen finns idag inget behov av att utöka Kajutans öppettider.
Omsorgsnämnden beslutade att godkänna yttrandet, samt att föreslå kommunstyrelsen
uppdra till social- och fritidsnämnden att tydligare presentera den fritidsverksamhet de
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har och som också riktar sig till gruppen ungdomar med någon form av
funktionsnedsättning.
Vid allmänna utskottets sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) återremiss av ärendet
till omsorgsnämnden, med motiveringen att ge ett tydligare svar om bifall, besvarat
eller avslag.
Allmänna utskottet beslutade, 2012/§ 155, att återremittera ärendet till omsorgsnämnden för tydligare svar om bifall, besvarat eller avslag.
Omsorgsnämnden beslutade, 2012/§110, att godkänna yttrandet och anse
medborgarförslaget besvarat, samt föreslå kommunstyrelsen uppdra till social- och
fritidsnämnden att tydligare presentera den fritidsverksamhet de har och som också
riktar sig till gruppen ungdomar med någon form av funktionsnedsättning.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrandet godkänns och medborgarförslaget ska
anses vara besvarat. Allmänna utskottet har vidare förslagit att social- och
fritidsnämnden rekommenderas att tydligare redovisa den fritidsverksamhet de har och
som också riktar sig till gruppen ungdomar med någon form av funktionsnedsättning
Kommunstyrelsen beslutar
att rekommendera social- och fritidsnämnden att tydligare redovisa den
fritidsverksamhet de har och som också riktar sig till gruppen ungdomar med någon
form av funktionsnedsättning.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet och anse medborgarförslaget besvarat
______
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§ 264 Medborgarförslag om välkomstpaket till nyinflyttade
Hudiksvallsbor
Dnr 2011-642-035
Ärendebeskrivning
Eva Hjärpsgård, Hudiksvall, har i ett medborgarförslag inlämnat den 14 december
2011, föreslagit att ett välkomstpaket ska delas ut till nyinflyttade i kommunen.
I exempel från andra kommuner, beskrivs välkomstpaket innehållande biljetter till
olika evenemang, gratisbad och båtfärd.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Förslag finns på olika typer av aktiviteter för att välkomna nyinflyttade, inklusive
kostnadsuppskattning. Gemensamt för alla förslag är att de innebär administration när
det gäller att hämta in aktuella uppgifter när det gäller inflyttare.
Kommunikationsavdelningen bedömer inte att det är genomförbart att skicka ut paket
med erbjudanden från olika företag, eftersom det skulle kräva mycket arbete att hålla
detta aktuellt och det finns en risk att gynna vissa företag på andras bekostnad.
I likhet med förslagsställaren anser kommunikationsavdelningen att det är angeläget att
informera nyinflyttade och välkomna dem till kommunen. För detta prioriterar vi vår
webbplats hudiksvall.se som kanal.
Kommunikationsavdelningen har idag inte resurser för att administrera annan typ av
inflyttaraktivitet och med detta anses medborgarförslaget besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat samt
att kommunen ser över lämplig aktivitet inför 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
att kommunen ser över lämplig aktivitet inför 2013.
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§ 265 Medborgarförslag om PR-kupp på internet
Dnr 2012-057-035
Ärendebeskrivning
Charlotta Berglo Carlsson har inkommit med ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige, 27 februari 2012, om PR-kupp på internet. Förslaget är att en
tävling utlyses bland medborgarna om att göra en säljande kortfilm om Hudiksvall. För
att delta i tävlingen ska bidragen läggas ut på You Tube och sedan länkas till
kommunens hemsida.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

En PR-kupp på Internet genom en tävling om bästa film om Hudiksvall är en bra idé,
som rätt genomförd kan få stort genomslag.
De resurser som krävs för att genomföra en sådan tävling är dels ekonomiska
(prispengar), dels personella (administration av tävlingen). I förarbetet ingår att
närmare utreda bland annat upphovsrättsfrågor.
Nya hudiksvall.se publicerades i januari och en hel del arbete återstår ännu när det
gäller att färdigställa kommunens webbplats. Därför har kommunikationsavdelningen
just nu inte möjlighet att genomföra en tävling om bästa hudiksvallsfilm, även om idén
är spännande.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
______
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§ 266 Motion om inbjudan av statliga myndigheter för att
presentera i vilken mån de grundar sina
rekommendationer, allmänna råd osv. på forskning
Dnr 2012-089-008
Ärendebeskrivning
Daniel Pettersson (V), har i en motion föreslagit att representanter från
Livsmedelsverket, Energimyndigheten och Skolverket bjuds in till Hudiksvalls
kommunfullmäktige för att ge sin förklaring i vilken mån deras rekommendationer och
allmänna råd bygger på forskning.
I motionen sägs att frågan uppkom vid ett sammanträde med kommunfullmäktige i
februari 2012. Motionären upplevde att den rådande majoriteten uppvisade stor
misstro mot statliga myndigheters uppdrag som kunskapsförmedlare från forskning till
politik.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Hudiksvalls kommun utgår från att statliga myndigheters rekommendationer och
allmänna råd bygger på vetenskaplig forskning och finner ingen anledning, att för den
skull, bjuda in ovan nämnda myndigheter för en förklaring.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen därmed avslås.
Allmänna utskottets har föreslagit att motionen avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att motionen ska
anses vara besvarad.
Håkan Rönström yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (65)

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 267 Motion om att kommunen inför klimatkompensation
Dnr 2012-042-008
Ärendebeskrivning
Elisabeth Svedman (V) och Daniel Pettersson (V) inkom till kommunfullmäktige
2012-04-05 med en motion om att införa rutin för att klimatkompensera utsläpp
relaterade till tjänsteresor.
Klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för de växthusgasutsläpp som
verksamheten ger upphov till. Företag och andra organisationer köper ofta
reduktionsenheter som ofta kommer från EU:s utsläppshandelssystem eller projekt
som genomförs enligt Kyotoprotokollet. Sveriges kommuner och landsting (SKL)
tolkar kommunallagen så att kommuner inte har möjlighet att kompensera i projekt
som ligger utanför den egna kommunen. Det innebär att endast lokal
klimatkompensation är möjlig. En kostnad för verksamhetens koldioxidutsläpp
beräknas och de pengarna används sedan till att investera i åtgärder som minskar
verksamheternas koldioxidutsläpp.
Norrhälsinge miljökontor och kommunekologen har samordnat ett gemensamt
yttrande i frågan. Detta yttrande grundar sig på erfarenheter från Örebro, Göteborg
och Åre kommun som är några av de kommuner som arbetat längst med frågorna.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunekologens förslag till
klimatkompensation för kommunen antas och, i och med det anse motionen besvarad.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen bifalls i det avseendet att
klimatkompensation ska införas i kommunen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström
(M), Kåge Wallner (MP) och Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, i det avseendet att klimatkompensation ska införas i kommunen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 268 Motion om lokal klimatkompensation
Dnr 2010-164-008
Ärendebeskrivning
Siv Gustafsson (MP), har till kommunfullmäktige, 2010-04-26, inlämnat en motion om
att Hudiksvalls kommun ska införa lokal klimatkompensation enligt Malmö modellen.
Motionen har beretts av miljö- och räddningsnämnden, 2010/§ 72, samt
kommunstyrelsens allmänna utskott, 2010/§ 117, med beslut om återremiss till miljöoch räddningsnämnd och kommunekolog med anledning av att det finns mer
information att tillgå.
Klimatkompensation innebär att frivilligt kompensera för de växthusgasutsläpp som
verksamheten ger upphov till. Företag och andra organisationer köper ofta
reduktionsenheter som ofta kommer från EU:s utsläppshandelssystem eller projekt
som genomförs enligt Kyotoprotokollet. Sveriges kommuner och landsting (SKL)
tolkar kommunallagen så att kommuner inte har möjlighet att kompensera i projekt
som ligger utanför den egna kommunen. Det innebär att endast lokal
klimatkompensation är möjlig. En kostnad för verksamhetens koldioxidutsläpp
beräknas och de pengarna används sedan till att investera i åtgärder som minskar
verksamheternas koldioxidutsläpp.
Norrhälsinge miljökontor och kommunekologen har samordnat ett gemensamt
yttrande i frågan. Detta yttrande grundar sig på erfarenheter från Örebro, Göteborg
och Åre kommun som är några av de kommuner som arbetat längst med frågorna.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunekologens förslag till
klimatkompensation för kommunen antas och, i och med det anse motionen besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström
(M), Kåge Wallner (MP) och Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, i det avseendet att klimatkompensation ska införas i kommunen.
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 269 Motion om att värna folkhälsa och miljön
Dnr 2011-598-008
Ärendebeskrivning
Delshad Saleh (V) och Elisabeth Swedman (V) har väckt en motion vid
kommunfullmäktige, 28 november 2011, om att ett totalt tomgångskörningsförbud
skall gälla inom område med detaljplan för en förbränningsmotor i stillastående
motordrivet fordon.
I dagsläget får tomgångskörning pågå högst en minut inom kommunens
detaljplanelagda områden. Tomgångskörningsförbud gäller vid nedfällda
järnvägsbommar inom samma områden för fordon som stannat.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningens och Norrhälsinge miljökontors bedömning är att ett
totalt tomgångskörningsförbud inte skulle få önskvärd effekt om inte polisen samtidigt
får ökade resurser för att beivra sådana överträdelser. Förbud råder redan idag vid
järnvägsövergångarna. Många av stadens vägar korsas av flera järnvägsövergångar i
nära anslutning till bostäder. En bättre efterlevnad av detta förbud vore önskvärt.
Tekniska förvaltningen ser problem med att sätta upp skyltar i direkt anslutning till
järnvägsbommarna då trafikmiljön redan idag har många skyltar och det är svårt att ta
till sig information om det är flera budskap. Information om tomgångskörningsförbud
bör därför delges på annat sätt än i form av skyltar. Återkommande
informationsinsatser/kampanjer kan motivera bilisterna att i större omfattning undvika
tomgångskörning
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen därmed anses besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 270 Motion om arbetsmarknadssatsningar
Dnr 2012-111-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion förslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska ge svar på hur
kommunen i samverkan med externa aktörer såsom det lokala näringslivet,
arbetsförmedlingen och olika utbildningsaktörer kan arbeta för att överbrygga och
dämpa de utmaningar kommunen står inför på arbetsmarknaden på grund av
generationsväxling och svårighet av matcha arbetsmarknadens behov med
kompetensen bland det stora antal unga och vuxna i kommunen som står utanför
arbetsmarknaden.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen har under hösten påbörjat en förstudie med syfte att undersöka
möjligheten att skapa ”en gemensam ingång” för unga (18-25 år) som varken arbetar
eller studerar. Samarbetet har som målsättning att innefatta delar av kommunens
verksamhet som arbetar med målgruppen, den lokala Arbetsförmedlingen,
näringslivet, Försäkringskassan och landstinget. Syftet är att genom samordning skapa
en snabbare handläggning och att förbättra och förstärka arbetet för att få ut
målgruppen i arbete eller studier. En viktig del i arbetet är att matcha kompetensen hos
de personer som står utanför arbetsmarknaden med arbetsgivares behov.
Samordningen ska kombineras med en särskilt satsning på ungdomsanställningar som
syftar till att ge unga som varken arbetar eller studerar arbetslivserfarenhet och
kontakter på arbetsmarknaden. Resultatet av förstudien samt förslag till vidare arbete
ska presenteras för kommunstyrelsen i januari 2013.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Allmänna utskottet har förslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att motionen
återremitteras för att klargöra vilka åtgärder som genomförs inom alla ålderskategorier.
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera motionen till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 271 Ändring av bemanning i förskolan
Dnr 2012-404-022
Ärendebeskrivning
Lars Berglund och Olle Jonsson (V) har lämnat in ett förslag om ändring av
bemanning inom förskolan 1-5 år. Förslagsställarna menar att fritidspedagogerna har
hamnat i kläm i och med lagändringarna och att de med största sannolikhet inte får
någon legitimation. Förslagsställarna föreslår att förskolorna i Hudiksvalls kommun
skall sträva efter att bemannas med minst två förskollärare samt en barnskötare
och/eller fritidspedagog per full avdelning. Det tidigare beslutet var att det ska vara två
förskollärare och en barnskötare och det vill de ändra på så att även fritidspedagoger
ges möjligheter att nyttja sin kompetens inom förskolan.
Yttrande

Termen undervisning har skrivits in i skollagen även för förskolan och avser de
målstyrda processerna som syftar till att barnen både ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. I definitionen av undervisningsbegreppet ligger också att
lärandeprocessen sker under ledning av förskollärare. För att en aktivitet ska klassas
som undervisning måste en förskollärare ha det övergripande ansvaret. Förskollärarens
ansvar finns inskrivet i den reviderade läroplanen för förskolan.
Förskolan har i dagsläget 49 lärarstudenter som har sin VFU, verksamhetsförlagd
utbildning, i kommunens förskolor. Kommunen bör verka för att behålla
lärarstudenterna och erbjuda dem attraktiva tjänster som förskollärare i förskolan.
Fritidspedagogernas situation har uppmärksammats och förvaltningen kommer att på
bästa sätt ta tillvara deras kompetens och långa erfarenheten.
Lärande- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att ändra beslutet från den 11
mars 1999, § 46, till att endast förskollärare rekryteras till vakanta tjänster i förskolan.
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar lär- och kulturchef Ingela Rauhala i
ärendet.
Stefan Bäckström (C) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (65)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Mikael Löthstam (S) önskar få noterat till protokollet, vikten av att ingen skiljs från sitt
arbete på grund av denna ändring i tidigare beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens beslut, 1999/§ 46, gällande förskolans personalsammansättning,
upphävs, samt
att endast förskollärare rekryteras till vakanta tjänster i förskolan
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 272 Politisk organisation inför nästa mandatperiod
Dnr 2012-456-001
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk grupp ska se över kommunens organisation, utvärdera och lämna
förslag på organisation från och med nästa mandatperiod.
En arbetsgrupp ska utses.
Allmänna utskottet har beslutat att information ska ges till kommunstyrelsen vid detta
sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till allmänna utskottet att till nästa kommunstyrelsesammanträde ge förslag
på hur arbetsgruppen ska vara organiserad.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (65)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 273 Yttrande i fråga om AB Hudiksvallsbostäders
planerade försäljning av fastigheter i Enånger
Dnr 2010-058-253
Ärendebeskrivning
Styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder planerar en försäljning av bolagets hela fastighetsbestånd i Enånger. Eftersom det enligt ägardirektiven kan tolkas som en åtgärd av
principiell betydelse, har styrelsen berett kommunfullmäktige möjlighet att yttra sig
innan ett definitivt beslut tas i bolagets styrelse.
Kommunfullmäktige har, 2010/§ 132, beslutat att återremittera yttrande över AB
Hudiksvallsbostäders planerade åtgärd att försälja fastighetsbeståndet i Enånger.
Ärendet remitterades till kommunstyrelsen med uppdrag att se över konsekvenser av
ny lagstiftning.
Tekniska nämnden hade yttrat sig före beslutet i fullmäktige. Nämnden tillstyrkte en
försäljning av berörda fastigheter eftersom dessa inte behövs för kommunens
verksamhet.
Kommunledningsförvaltningen besvarade återremissen i skrivelse, 2012-05-14, och
bedömer sammantaget att varken lagstiftningen eller ägardirektiven till bolaget utgör
något hinder för AB Hudiksvallsbostäder att genomföra den tänkta åtgärden att
försälja fastighetsbeståndet i Enånger.
Allmänna utskottet beslutade 19 juni att föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att tillstyrka försäljning av fastigheterna i Enånger.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att
kommunfullmäktige avstyrker försäljning av fastigheterna eftersom det principiellt bör
finnas bostadsalternativ från allmännyttan i alla tätorter i kommunen.
Ann Berg (FP) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att till nästa
kommunstyrelsesammanträde bjuda in ordföranden och VD i AB Hudiksvallsbostäder
för information.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Ann Bergs
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

40 (65)

Protokoll
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2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 274 Revisionens Regler och ansvar för avgiftsfria
ungdomsresor
Dnr 2012-446-531
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har infört avgiftsfria resor med kollektivtrafiken för ungdomar
som är folkbokförda i kommunen. I november 2011 fick ungdomar i gymnasieåldern
denna möjlighet vilken utökas till att omfatta även eleverna på högstadiet preliminärt
under oktober 2012.
De avgiftsfria resorna är en satsning på kommunens ungdomar. Syftet är främst att
underlätta för resor till och från skolan, fritidsaktiviteter m m. Samtidigt hoppas
kommunen att de unga ska upptäcka kollektivtrafikens fördelar och tidigt vänja sig vid
ett hållbart resande.
Alla ungdomar i den berörda åldersgruppen får tillgång till de avgiftsfria resorna
oavsett avstånd till skolan. Därmed upphör behovet av skolkort för den aktuella
åldersgruppen.
Finansiering av de avgiftsfria resorna sker dels genom en särskild central satsning och
dels genom besparing av tidigare kostnad för skolkort för aktuell åldersgrupp. Det är
således ett delat finansieringsansvar mellan kommunstyrelsen och lärande- och
kulturnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen uppdrar till
lärande- och kulturnämnden, i praktiken Lärkontoret, att vara ansvarig för fortsatt
handläggning av de fria ungdomsresorna, vara kontaktperson med X-Trafik etc. Detta
påverkar inte det ovan beskrivna delade finansieringsansvaret.
De närmare villkoren för de avgiftsfria resorna regleras i en överenskommelse som
ingicks med dåvarande X-Trafik AB och är resultatet av en förhandling mellan de två
parterna.
Kommunledningsförvaltningen har även föreslagit att de regler som förhandlats fram
fastställs i detta beslut. Eventuella tolkningsfrågor avgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott. För det fall det uppstår ett behov av att förtydliga eller förändra
regelverket har kommunstyrelsen alltid möjlighet att inleda en sådan diskussion med
X-Trafik.
Förslag till regelverk har stämts av med X-Trafik och redovisas i bilaga 1.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa regelverk för avgiftsfria ungdomsresor med kollektivtrafiken i Hudiksvalls
kommun i enlighet med bilaga 1,
att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att avgöra frågor om tolkning av dessa
bestämmelser, samt
att uppdra till lärande- och kulturnämnden/Lärkontoret att fortsatt ansvara för
handläggningen av de fria ungdomsresorna med kollektivtrafiken.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 275 Ny skålboväg och nytt bostadsområde Skålbo
Dnr 2012-248-311
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar om byggnation av
ny Skålboväg i anslutning till ett nytt bostadsområde i Malnviken. Finansiering sker
via intäkter från tomtförsäljning och vägen byggs under förutsättning att Skålbo
samfällighetsförening tar över ansvar för driften av den nya vägen samt att befintlig
Skålboväg stängs för genomfartstrafik.
Kommunledningsförvaltningen ser framför sig att den nya vägdragningen kommer
att bli det naturliga förstahandsvalet för genomfartstrafiken till och från
Skålboområdet. Detta tillsammans med att det finns farthinder på nuvarande
anslutning mot Malnvägen, vilken upplevs smal och kurvig, gör att det kan
ifrågasättas om det är nödvändigt att införa ett förbud mot genomfartstrafik på
den sydvästra delen av Skålbovägen. En möjlighet som kvarstår är att prova att
införa förbudet mot genomfartstrafik i ett senare skede och först om den nya vägen
inte medför sådan avlastning som kan antas ovan.
Till detta kommer att området från Malnbaden via Maludden ut mot Skålbo är
mycket högt exploaterat av bostadsbebyggelse med hemfridszoner. Här finns få
eller inga möjligheter för allmänheten att komma i kontakt med havet eftersom
marken är privatiserad. Den första möjliga passagen till havet för allmänheten ligger
på södra delen av nuvarande Skålbovägen vid samfälligheten Fiskeby S 14. Längre in
längs Skålbovägen finns ytterligare en samfällighet utan bebyggelse.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att det är mycket angeläget att
kommunen inte vidtar åtgärder som försämrar allmänhetens möjlighet att utnyttja
allemansrätten i detta område. En viss genomfart på nuvarande väg som går
naturskönt vid havet kan dessutom stimulera intresset för rekreation och friluftsliv.
En fortsatt tillåten genomfart medför också att allmänheten inte upplever att den
”tränger sig på” vilken annars kan vara fallet om det blir ett förbud.
Utvecklingsutskottet beslutade, § 38/2012, att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för att se över möjligheterna för en sammanslagning av vägföreningarna i
Skålboområdet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Tekniska nämndens yttrande

Skålbovägen består av två separata gemensamhetsanläggningar, Fiskeby ga:3 respektive
Fiskeby ga:7. Fiskeby ga:7 förvaltas av Malvikens samfällighetsförening och består av
den första delen av vägen (ca 470 m) från Malnvägen och österut (nedan kallad inre
Skålbovägen). Fiskeby ga:3 förvaltas av Skålbovägens samfällighetsförening och består
av resterande del av Skålbovägen (nedan kallad yttre Skålbovägen).
Kommunen kan, såväl före som efter att ny tillfartsväg till yttre Skålbovägen byggs,
ansöka om omprövning och verka för en sammanslagning av inre och yttre
Skålbovägen. Chanserna att få en omprövning beviljad ökar om ny tillfartsväg byggs.
Den enskilde förrättningslantmätaren avgör om omprövning får ske. Om majoriteten
av delägarna motsätter sig en sammanslagning så kommer förrättningslantmätaren
sannolikt att bedöma en sammanslagning som olämplig. Detta innebär i så fall att
omprövningarna resulterar i två skilda anläggningar. Det enda sättet för kommunen att
förhindra att Skålbovägen i framtiden grävs av är att överta väghållningsansvaret.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att ny Skålboväg, ska byggas i samband med
utbyggnaden 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.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Stefan Bäckström (C), Olle Borgström (S) och Håkan Rönström yrkar bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ny Skålboväg, 4 m. bred och ca 500 m. lång, ska byggas, till en preliminär kostnad
om 1,6 miljoner kronor i samband med utbyggnaden 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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§ 276 Detaljplan för del av Östanbräck 1:43, (Malviken) i
Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.
Dnr 2012-420-214
Ärendebeskrivning
Planen syftar främst till att skapa 14 tomter för friliggande enbostadshus. Direkt
nordost om dessa tomter finns ett område med sex befintliga privata tomter, varav
några bebyggts under senare tid. Det är dessutom möjligt att bilda ytterligare två
tomter inom detta område. En förutsättning är dock att de föregås av planläggning
enligt beslut, § 96/2011, i byggnadsnämnden. Planområdet innehåller därför även detta
område.
Byggnadsnämnden har föreslagit att planförslaget godkänns och att
kommunfullmäktige antar densamma.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planingenjör Jonas Olsson i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Östanbräck 1:43, (Malviken) i Hälsingtuna, Hudiksvalls
kommun, Gävleborgs län.
______
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§ 277 Framtida användning av fastigheten Solbacka 2:1,
(f d tennistältet)
Dnr 2012-247-256
Ärendebeskrivning
Utvecklingsutskottet beslutade den 21 augusti 2012 att återemittera ärende om
framtida användning av fastigheten Solbacka 2:1, före detta Tennistältet. Ärendet har
initierats av Glysisvallen AB som kommit in med begäran till tekniska nämnden om
köp eller tillägg av tomträttsgäld på berörd fastighet i syfte att använda den för
idrottsändamål.
Omsorgsnämnden har tidigare, den 29 maj 2012, beslutat att tillskriva kommunstyrelsen för att anmäla intresse av fastigheten Solbacka 2:1 för framtida byggnation.
Utvecklingsutskottet har i återremissen begärt att omsorgsnämnden mer konkret
redovisar sina tankegångar kring fastigheten.
I återremissen har omsorgsnämnden lyft fram de olägenheter som tidigare påpekats
när ärendet hanterats. Det handlar främst om att en byggnation av en idrottshall skulle
skymma sikten och ljuset för boende på Fredens Kulle samt medföra parkeringsproblem och påföljande svårigheter för utryckningsfordon att ta sig fram i området.
Omsorgsnämnden har pekat på ett framtida behov av mer differentierade
boendeformer inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med
funktionsnedsättningar. Närheten till Fredens Kulle kan ge samordningsvinster om
fastigheten kan användas till omsorgens verksamhetsområden. I avvaktan på att detta
behov realiseras bör platsen kunna användas till större grön- och promenadområden
samt parkeringar för besökare och personal på Fredens Kulle. Nämnden har också
gjort bedömningen att en idrottshall på området skulle försämra både inomhus- och
utomhusmiljön på Fredens Kulle.
Gällande detaljplan anger att området ska användas till idrottsändamål. De önskemål
om användningsområde som omsorgsnämnden anger förutsätter ändring av detalj
planen.
Glysisvallen har av byggnadsnämnden beviljats ett positivt förhandsbesked om
bygglov för idrottshall på fastigheten. Förhandsbeskedet gäller till den 1 februari 2013.
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Kommunledningsförvaltningen har bedömt att det är två angelägna samhällsintressen
som står i motsatsställning i frågan. Med hänvisning till att byggnadsnämnden beviljat
förhandsbesked för byggnation av idrottshall tillsammans med att detaljplanen anger
idrottsändamål bedömer kommunledningsförvaltningen att detta intresse väger över.
Tekniska nämnden kan mot den bakgrunden fortsätta överläggningarna om mark
överlåtelse eller motsvarande med Glysisvallen AB. De invändningar som omsorgs
nämnden anför kring en idrottshall bör dock så långt möjligt beaktas vid en bygg
nation. Det kan handla om placering och höjd på byggnader för att minska olägen
heter för äldreboendet samt utformningen av parkeringsplatser.
För det fall Glysisvallen AB inte nyttjar sitt förhandsbesked om bygglov kan alltid
omsorgsnämnden, för det fall den har för avsikt att starta byggnation av boende på
platsen, inkomma till byggnadsnämnden med en begäran om detaljplaneändring.
Byggnadsnämnden får då väga av de olika behov som kan finnas för markan
vändningen på området.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att avge
kommunledningsförvaltningens skrivelse som svar till tekniska nämnden.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M)och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge kommunledningsförvaltningens skrivelse som svar till tekniska nämnden.
______
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§ 278 Medborgarförslag rörande idrottshall på fastigheten
Solbacka 2:1 (f d tennistältet)
Dnr 2011-083-035
Ärendebeskrivning
Sven Nordström, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag med innebörden att
kommunen inte ska tillåta byggnation av en sporthall på fastigheten Solbacka 2:1, invid
äldreboendet Fredens Kulle i Hudiksvall, och att markytan efter den nedlagda
tennisbanan endast ska reserveras för Fredens Kulles behov.
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden, social- och fritidsnämnden samt till
omsorgsnämnden.
Tekniska nämnden har ansett att det inte finns några hinder för att bygga en idrottshall
på fastigheten under förutsättning att parkering och tillfartsvägar kan ordnas till
området utan att det påverkar Fredens Kulles egna parkeringar.
Social och fritidsnämnden har konstaterat att det finns ett behov av ytterligare en
fullstor idrottshall i centrala Hudiksvall samtidigt som det finns flera alternativa förslag
till placering av en sådan hall. Dock konstaterar nämnden att det i nuläget saknas
finansiering av driftskostnaderna för ytterligare hallar.
Omsorgsnämnden har tillstyrkt medborgarförslaget främst med motiveringen att en
idrottsanläggning på platsen skulle medföra att tillgången på utsikt och solljus avsevärt
skulle försämras för de boende i intilliggande lägenheter, grönområdet intill
äldreboendet skulle försvinna och framkomligheten för utryckningsfordon skulle
försämras till följd av felparkerade bilar som besöker idrottsanläggningen.
Gällande detaljplan anger att marken ska användas till idrottsändamål. Det finns inget
byggnadsförbud på platsen. Byggnadsnämnden har lämnat ett positivt förhandsbesked
till att bygga en idrottshall på berörd fastighet enligt beslut § 20/2011. Den sökta
åtgärden bedöms innehålla en mindre avvikelse från gällande detaljplan. Glysisvallen
AB kommer att utreda parkeringsfrågan ytterligare innan bolaget lämnar in en
bygglovsansökan. Detta eftersom det fanns synpunkter på placering av parkeringsplatser i begäran om förhandsbesked.
Förhandsbeskedet gäller i två år, dvs fram till 1 februari 2013.
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Kommunledningsförvaltningens yttrande

Det är byggnadsnämnden som handhar bygglovsansökningar i kommunen. Med
hänvisning till att byggnadsnämnden har lämnat ett positivt förhandsbesked om att
bygga en idrottshall på berörd fastighet, som enligt detaljplanen ska användas till
idrottsändamål, ska medborgarförslaget avslås.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______
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§ 279 Fördjupad översiktsplan - Östra Hamnområdet
Dnr 2005-225-212
Ärendebeskrivning
Vid utvecklingsutskottet den 11 september 2012 var ärendet, Fördjupad översiktsplan
– Östra hamnområdet, på dagordning. Ärendet ansågs inte färdigberett i
partigrupperna och utskottet beslutade då att uppdra till kommunstyrelsens ordförande
att tillse att ärendet behandlas i partigrupperna med målet att nå enighet, samt att
ärendet hänskjuts till extra utvecklingsutskott den 27 september 2012.
Utvecklingsutskottet tog upp ärendet vid sammanträde 23 oktober och har överlämnat
ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att kommunstyrelsen
uppdrar till byggnadsnämnden att omgående genomföra utställning för fördjupad
översiktsplan över Östra hamnområdet med de nya förslagen som presenterades vid
utvecklingsutskottet 21 augusti 2012 samt med ändringen att i tredje stycket stryks
orden ”oförändrad markanvändning, dvs”.
Sammanträdet ajourneras i tjugo minuter. Efter tjugo minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag på förslaget gällande område F, i övrigt bifall till
förslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönstöms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan
Rönströms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen uppdrar till byggnadsnämnden att omgående genomföra
utställning för fördjupad översiktsplan över Östra hamnområdet med de nya förslagen
som presenterades vid utvecklingsutskottet 21 augusti 2012 samt med ändringen att i
tredje stycket stryks orden ”oförändrad markanvändning, dvs”.
Mot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S)
Ingvar Persson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 280 Kattvikskajen
Dnr 2012-480-214
Ärendebeskrivning
Kattvikskajen är ett av de områden som är eftertraktade att etablera sig på.
Kommunen har ett flertal förfrågningar på etablering i området samt det centrala läget
av järnvägsstationen innebär att framtida investeringar och etableringar gynnas i en
positiv inriktning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att byggnadsnämnden
får i uppdrag att omedelbart starta upp ett detaljplanearbete för Kattvikskajen
avseende handel, bostäder, hotell, rekreation, kontor och blandade verksamheter.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge byggnadsnämnden i uppdrag att omedelbart starta upp ett detaljplanearbete för
Kattvikskajen avseende handel, bostäder, hotell, rekreation, kontor och blandade
verksamheter
____
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§ 281 Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft
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. Kommunfullmäktige gjorde även ett
studiebesök i Strömsunds kommun under samma år för att på plats ta del av deras
arbete med planering och utbyggnad av vindkraft.
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 kommer att användas av
Energimyndigheten i arbetet med att revidera riksintressen för vindkraft. Samtidigt kan
den utgöra grund för identifiering av nya områden lämpliga för vindkraft.
Kommunstyrelsen beslutade, § 226/2012, att återremittera ärendet till
utvecklingsutskottet för ytterligare beredning bla för att ta hänsyn till de nya
riksintresseområdena samt se över om det är några fler kriterier att ta hänsyn till.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Förslag till beslut

Vid kommunstyrelsens sammanträde presenteras följande förslag till beslut:
Byggnadsnämnden för i uppdrag att fortsätta arbetet med att utforma ett tematiskt
tillägg för vindkraft till Översiktsplan 2008 med följande riktlinjer för arbetet:


Grunden för arbetet är Energimyndighetens vindmätningar från 2011 och att
det finns tillräckliga vindförutsättningar. En lämplig utgångspunkt kan vara 7
m/s på 100 metersnivån. Utgångspunkten måste vidare vara att kartlägga
samtliga områden som det inte finns några formella hinder för vindkraft, dvs
även kustområdet.
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I tidigare utställningshandling presenteras en rad olika hänsyn som måste tas i
prövningen av vindkraftsområden. Dit hör självfallet totalförsvarets behov,
andra riksintressen, besöksnäring, jord- och skogsbruk, landskapsanalysen för
att nämna några. Utgångspunkten är att dessa ligger med i nuvarande arbete
även om det kan finnas behov av uppdateringar, t ex utifrån ny kunskap,
teknikutveckling mm.



När det gäller skyddsavstånd till bostäder ska det övervägas vilka för- och
nackdelar en utökning till 1500 meter kan medföra. Arbetet ska redovisa
konsekvenserna av en sådan utökning jämfört med om tidigare skyddsavstånd
till bostäder ligger kvar.



Arbete med revidering av riksintressen för vindkraft pågår. Detta bör så långt
som möjligt vägas in i arbetet. Däremot är det inte ett krav att dessa ska vara
fastställda om det skulle innebära att kommunens process därmed förskjuts.
Likaså bör hänsyn tas till nedbrytning på regional nivå av nationella mål för
produktionen av vindkraft i den mån detta arbete hinner bli färdigt.



Arbetet bör kännetecknas av en stor öppenhet och inbjudan till delaktighet
inte minst bland befolkningen. Det kan innebära att särskilda dialoger, utöver
vad som stadgas i PBL, kan bli aktuella.

Planeringschef Hans Gyllow, planingenjör Kristupas Lioranca och stadsarkitekt Mats
Gradh informerar i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till förslaget.
Mikael Löthstam (S) yrkar att fullmäktige antar den tidigare utställda planen för
vindkraft i de delar som omfattar Gretas klackar, Överälve, Hälsen och Frisbo.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Kent Sjöbergs förslag.
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. Efter 5 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer proposition bifall antingen till Kent Sjöbergs mfl förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent Sjöberg
mfl förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att med ovan redovisade direktiv utarbeta förslag till
tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 avseende vindkraft, samt
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen för beslut om samråd och/eller utställning.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Ingvar Persson (S), Olle Borgström (S)och Daniel Pettersson (V) skriftligt.
Bilaga § 281
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§ 282 Framtida järnvägsdragning vid Hudiksvall och
Iggesund
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun deltar tillsammans med berörda kommuner längs Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall, Region Gävleborg och Trafikverket i projektet
Samordnad planering. Projektet arbetar med en ny planeringsmodell för
järnvägsbyggande, vilken kan påskynda en utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall. Varje kommun kommer att inom ramen för projektet att
ta fram en fördjupad översiktsplan eller motsvarande övergripande
planeringsdokument samtidigt som själva projektet utvecklar ett sammanhållet
planeringsdokument för den berörda järnvägssträckan.
Hudiksvalls kommun har ambitionen att ta fram en fördjupad översiktsplan för
dubbelspår på Ostkustbanan genom kommunen. För att avgränsa arbetet har en grupp
tjänsteman i juni 2012 tagit fram en rapport om framtida järnvägsdragning vid
Hudiksvalls stad och Iggesund. Gruppen har ytterligare fördjupat de olika
huvudalternativ som Trafikverket redovisat i sin förstudie från 2010. Arbetsgruppen
anser att det finns några förutsättningar som för Hudiksvalls kommun synes vara
oomtvistade, nämligen att godstrafiken inte ska passera genom Hudiksvalls stad i
ytläge, att industrispår ska behållas till Iggesund och att persontågen ska i princip alltid
stanna i eller vid Hudiksvalls tätort.
Arbetsgruppen rekommenderar att det fortsatta planeringsarbetet utgår från
inriktningen att det centrala stationsläget bibehålls i Hudiksvall. Godstrafik ska inte
passera genom staden i ytläge. Kommunen bör vidare arbeta för att regional tågtrafik
ska stanna också i Iggesund.
För det fortsatta planeringsarbetet innebär detta sannolikt att kommunen måste
planera för ett västligt alternativ för godstrafiken utanför Hudiksvalls stad (om inte tåg
skulle passera staden genom tunnel) samtidigt som korridoren för persontrafiken
genom staden bibehålls. Det medför ett brett planeringsperspektiv samtidigt som
kommunen därigenom undviker att tidigt i planeringsprocessen utesluta alternativ som
senare skulle genomföras.
Planeringsarbetet inom ramen för detta projekt beräknas vara slutfört till sommaren
2013.
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunen i det fortsatta
planeringsarbetet för dubbelspår på Ostkustbanan utgår från inriktningen att det
centrala stationsläget bibehålls i Hudiksvall, att godstrafik inte ska passera Hudiksvalls
stad i ytläge, dvs ovan mark, samt att regional tågtrafik ska stanna också i Iggesund.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar att 400 000 kronor anslås för att göra en samhällsekonomisk
analys kring olika stationslägen, samt att anslaget täcks i bokslut.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till Ann Bergs förslag och till Mikael Löthstams
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen i det fortsatta planeringsarbetet för dubbelspår på Ostkustbanan utgår
från inriktningen
att det centrala stationsläget bibehålls i Hudiksvall,
att godstrafik inte ska passera Hudiksvalls stad i ytläge, dvs ovan mark, samt
att regional tågtrafik ska stanna också i Iggesund.
att 400 000 kronor anslås för att göra en samhällsekonomisk analys kring olika
stationslägen, samt
att anslaget täcks i 2012 års bokslut.
______
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§ 283 Revisionens granskningsrapport gällande
kommunens näringslivsverksamhet
Dnr 2012-142-007
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommuns revisorer har genomfört en granskning av kommunens arbete
med tillväxt och näringslivsfrågor. Granskningsobjekt är kommunstyrelsen.
Revisionsfråga i granskningen är :
” Utövar kommunstyrelsen en tillräcklig uppsikt över näringslivsverksamheten och som säkerställer
att kommunens näringslivspolitiska mål förverkligas? ”
Utifrån denna fråga har ett antal delmål granskats och revisionella bedömningar har
presenterats
Kommunledningsförvaltningen har studerat rapporten och utformat ett svar till
revisionen.
Kommunledningsförvaltningen har därmed föreslagit kommunstyrelsen att avge svar
på revisionsrapporten, Granskning av näringslivsverksamheten – Hudiksvalls
kommun, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att svar avges i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 284 Val av ny ledamot i styrgruppen för översyn av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning
Dnr 2009-274-001
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) har avsagt sig sina politiska uppdrag (utom som ledamot i
kommunfullmäktige). Kommunstyrelsen har tidigare utsett honom som ledamot och
ordförande i styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsen beslutade i september att, tillfälligt och tills någon utses som
ersättare för Göte Bohman som kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen, utse
Jonas Holm (M) för uppdrag som ledamot tillika ordförande i styrgrupp för översyn av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Jonas Holm (M) till ordinarie ledamot tillika ordförande i styrgrupp för
översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 285 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar från senaste mötet med Hälsingerådet.
Aktuella frågor var bla besök av länspolisledningen ang bemanningen, Projekt PAsamverkan, Projekt Hälsingeutbildningar, Bergslagsdiagonalen samt Hälsingegårdar.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 286 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Sundsvallsregionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

61 (65)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 287 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Regionförbundet Gävleborg.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 288 Turistbyråverksamhet, Fokus Glada Hudik och
Mullemeck/komtek
Dnr 2012-481-001
Ärendebeskrivning
Sedan ett antal år har Hudiksvalls kommun genom tjänsteköp, reglerat i avtal, lagt ut
turistbyråverksamheten på Hudiksvalls näringslivsbolag (HNA). Avtalet är sedan en tid
uppsagt av HNA och upphör att gälla under våren 2013 om inget annat bestäms.
Verksamheterna ”Fokus Glada Hudik och Mullemeck/komtek som också bedrivs av
HNA har finansierats genom årliga riktade anslag utan att vara reglerat i skriftliga avtal.
I arbetet med att tillsammans med branschföreträdare för besöksnäringen skapa ett
destinationsbolag har framkommit att ett sådant bolag lämpligen på uppdrag från
kommunen borde kunna utföra de tjänster som genomförs inom ramen för turistbyrån
och Fokus Glada Hudik. När ett eventuellt destinationsbolag kan komma igång är
fortfarande oklart men förhoppningen är att det kan ske inom det närmaste halvåret.
Med tanke på den arbetsrättsliga situationen och HNA:s önskemål om en fokusering
på näringslivs- och företagsutveckling har kommunledningen och ledningen för HNA
gemensamt bedömt att det vore lämpligast at turistbyråverksamheten, Fokus Glada
Hudik och Mullemeck/komtek under en övergångsperiod övergår till
kommunledningsförvaltningen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg
(KD) bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att under en övergångsperiod, från och med 2013-01-01, överföra
turistbyråverksamheten, Fokus Glada Hudik och Mullemeck/komtek till
kommunledningsförvaltningen,
att ge kommunchefen i uppdrag att fortsätta diskussionerna med företrädarna för
arbetet med ett destinationsbolag, om ett eventuellt samarbete kring turistbyrån och
Fokus Glada Hudik, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag till inriktning, omfattning och
organisatorisk tillhörighet för Mullemeck/komtek.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

64 (65)

Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 289 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Pensionärsrådets protokoll 2012-09-13

2

Dnr 2012-428-700
Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsorådet för år 2013

3

Dnr 2012-260-773
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa
i Gävleborg

4

Dnr 2012-439-731
Rapport, Nedslag i verkligheten, om tillgänglighetsproblematiken för människor
med funktionshinder i länet

5

Dnr 2012-211-108
Svar på kommunens överklagande av Förvaltningsrättens dom gällande
laglighetsprövning

6

Dnr 2012-388-311
Yttrande över samrådsremiss Väg 771 Österstråsjö

7

Dnr 2012-460-007
Revisionsrapport, granskning av Svågadalsnämndens ansvarsutövande

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-11-08

Kommunstyrelsen

§ 290 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-21, 2012-09-11 och 2012-10-23
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-08-21, 2012-09-11 och 2012-10-23
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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