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§3

Redovisning av Fiberstaden AB

Ärendebeskrivning
Fiberstaden AB ordförande Björn Eriksson och VD Bia Larsson informerar
kommunstyrelsen om Fiberstaden AB verksamhet avseende aktiviteter 2012, planering
av aktiviteter 2013 samt ekonomi.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§4

Avgift för kommunal hemsjukvård

Dnr 2012-516-706
Ärendebeskrivning
Huvudmannaskapet för hemsjukvården har övergått från landstinget till kommunerna i
länet. Verksamhets- och personalövergång sker den 1 februari 2013. I samband med
att kommunerna tar över hemsjukvården har en länsövergripande arbetsgrupp sett
över hur avgifter inom hemsjukvården kan formas.
Landstinget har haft en besöksbaserad avgift, kopplad till ett högkostnadsskydd. Det
skiljer sig också mellan kommuner som tidigare har tagit över hemsjukvårdsansvaret.
Föreliggande förslag ligger i linje med hur kommunen tidigare tagit ut avgifter för vård
och omsorg. Där tillämpas en månadsavgift med en maxtaxa.
Omsorgsnämndens föreslår att avgiften, för besök av distriktssköterskor,
sjukgymnaster och arbetsterapeuter inklusive hyra av hjälpmedel vid
rehabiliteringsinsatser, för 2013 fastställs till 300 kronor i fast månadsavgift för varje
påbörjad månad. Det innebär maximalt 3 600 kronor per år i avgift.
Allmänna utskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avgiften, för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter
inklusive hyra av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för 2013 fastställs till 300
kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. Det innebär maximalt 3 600
kronor per år i avgift.
______
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§5

Avtal om mellankommunal utjämning – hemsjukvård

Dnr 2013-031-049
Ärendebeskrivning
Regionstyrelsen fattade, 2012-06-08, § 66, beslut om att rekommendera kommunerna
att under 2013 och 2014 kompensera Nordanstigs kommun för särskilda kostnader i
samband med överföringen av ansvar för hemsjukvård från landstinget till
kommunerna. Beloppen skall vara 1,3 mkr för 2013 och 0,65 mkr för 2014.
Kostnaderna skulle fördelas efter andel av befolkningen (exklusive Nordanstigs
kommun) den 1 november 2012. Region Gävleborgs kansli fick i uppdrag att utarbeta
förslag till avtal med texten:
”Mellankommunal utjämning – hemsjukvård
I enlighet med regionstyrelsens rekommendation 2012-06-08, § 66 förbinder Hudiksvalls kommun sig att per
den 30 juni respektive åren 2013 och 2014 efter fakturering till Region Gävleborg inbetala 178 993 kr för
2013 och 89 497 kr för 2014. Region Gävleborg kommer därefter till Nordanstigs kommun att utbetala
överenskommet bidrag.”

Med tanke på att hela uppgörelsen kring hemsjukvården bygger på att alla kommuner
är överens, bör ett beslut om ekonomisk kompensation till Nordanstigs kommun för
extraordinära kostnader under 2013 och 2014 också bygga på att alla kommuner i
Gävleborgs län ställer sig bakom regionstyrelsens rekommendation.
Allmänna utskottet föreslår att per den 30 juni respektive åren 2013 och 2014 efter
fakturering till Region Gävleborg inbetala 178 993 kr för 2013 och 89 497 kr för 2014,
att beslutet om kompensation till Nordanstigs kommun för extraordinära kostnader i
samband med överföringen av hemsjukvården till kommunerna gäller under
förutsättning att samtliga kommuner i Gävleborgs län ställer sig bakom
regionstyrelsens rekommendation, samt att beslutet är att se som en engångshändelse
och inte är att betrakta som prejudicerande för framtiden om liknande situationer
skulle uppstå.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att kostnaden
täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, 178 993 kronor för år 2013
och 89 497 kronor för år 2014.
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Kommunstyrelsen beslutar
att per den 30 juni respektive åren 2013 och 2014 efter fakturering till Region
Gävleborg inbetala 178 993 kr för 2013 och 89 497 kr för 2014.
att beslutet om kompensation till Nordanstigs kommun för extraordinära kostnader i
samband med överföringen av hemsjukvården till kommunerna gäller under
förutsättning att samtliga kommuner i Gävleborgs län ställer sig bakom
regionstyrelsens rekommendation, samt
att beslutet är att se som en engångshändelse och inte är att betrakta som
prejudicerande för framtiden om liknande situationer skulle uppstå, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, 178 993
kronor per 30 juni 2013 och 89 497 kronor per 30 juni 2014.
______

Justerandes
sign:
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§6

Revidering av taxor för badhus och idrottshallar

Dnr 2012-529-805
Ärendebeskrivning
Taxor och avgifter för badhus och idrottshallar föreslås en revidering. De nya
avgifterna är anpassade utifrån marknadsmässiga taxor på jämförbara badhus och
idrottshallar/gymnastiksalar. Utgångspunkten är att alla idrottsföreningar ska ha
samma taxa. Taxejusteringen sker i huvudsak inom de indexuppräkningar som
tillämpas.
För badhusen föreslås en höjning av taxan för vuxna, babysim och vattengymnastik.
För idrottshallar/gymnastiksalar föreslås en ändrad indelning av taxorna. Tidigare har
det varit samman taxa för föreningarnas vuxenverksamhet och privatpersoner/företag.
En höjning föreslås och då specifikt för privatpersoner och företag.
Social- och fritidsnämnden föreslår att justera taxorna för badhus och idrottshallar,
enligt nämndens förslag för 2013.
Allmänna utskottet tillstyrker social- och fritidsnämndens förslag, med tillägget, att
taxan ska gälla från och med 1 april 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att justera taxorna för badhus och idrottshallar, enligt nämndens förslag för 2013, samt
att taxan ska gälla från och med 1 april 2013.
______
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§7

Revidering av mätnings- kart- och projekteringstaxa

Dnr 2012-531-240
Ärendebeskrivning
Beräkningsgrunden för dagens mät- kart- och projekteringstaxa innebär svårigheter för
den enskilde tjänstemannen när det gäller prisuppskattningar till beställare av våra
tjänster. Vidare har jämförelser med närliggande kommuner visat att Hudiksvall ligger
på en lägre taxenivå utan synbar anledning.
Lantmäteriet, som liksom kommunen, omfattas av självkostnadsprincipen, är helt
avgiftsfinansierat och har ett timpris om 1 250 kronor, att jämföras med Hudiksvalls
kommuns timpris, som i dagsläget, varierar mellan 405 kronor till 640 kronor.
Tekniska förvaltningen har, med ovanstående som grund, bedömt att det föreligger
behov av förändringar i nu gällande taxa.
Förevarande förslag innebär att timpriset uppjusteras. Vidare indexregleras taxan för
att undvika behov av revidering av densamma inom alltför snar framtid. Dessutom ska
samma timpris gälla oavsett vem som utför arbetet.
Taxan för karttjänster, som baseras på markyta, är endast föremål för en marginell
justering, men också dessa tjänster kopplas till index.
Tekniska nämnden föreslår, att, med stöd av 3 kap. 9 § 1 meningen kommunallagen,
anta föreslagen mätnings-, kart- och projekteringstaxa.
Allmänna utskottet tillstyrker tekniska nämndens förslag, med tillägget, att taxan ska
gälla från och med 1 april 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 3 kap. 9 § 1 meningen kommunallagen, anta föreslagen mätnings-,
kart- och projekteringstaxa, samt
att taxan ska gälla från och med 1 april 2013.
______
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§8

Revidering av bidrag till föreningsverksamheten 2013

Dnr 2012-521-805
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har efter att kommunfullmäktige fastställde det
idrottspolitiska programmet för perioden fram till 2020, bl a arbetat med en översyn av
kommunens bidragsregler.
Social- och Fritidsnämnden föreslår utifrån det genomförda arbetet ett förändrat
åldersintervall för det lokala aktivitetsstödet, som är harmoniserat med
Riksidrottsförbundets åldersgrupper för statligt stöd.
För förändringarna av ålderintervallet för det lokala aktivitetsstödet föreslår social- och
fritidsnämnden att det kommunala lokala aktivitetsstödet följer samma åldersintervall
(7 – 20 år) som Riksidrottsförbundet.
Mikael Löthstam (S), tillstyrker allmänna utskottets förslag med tillägget, att undantag
kan göras för föreningar som endast bedriver verksamhet för barn under 7 år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att det kommunala lokala aktivitetsstödet följer samma åldersintervall (7 – 20 år) som
Riksidrottsförbundet, samt
att undantag kan göras för föreningar som endast bedriver verksamhet för barn under
7 år.
______
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§9

Ansökan från Hudiksvalls Natthärbärge om
verksamhetsbidrag

Dnr 2012-522-704
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Natthärbärge ansöker om verksamhetsbidrag för år 2013, motsvarande
500 000 kronor.
Nämnden har ett budgetanslag till sociala stödföreningar. Till detta har nämnden vissa
möjligheter till att ianspråkta egna medel för oförutsett. Utrymmet räcker dock inte
för att klara ett ökat bidrag till härbärgets verksamhet.
Nämnden har därför beslutat att finansiera ett bidrag med 175 000 kronor av egna
medel, men även föreslagit att kommunstyrelsen bidrar med ytterligare 175 000
kronor.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att bevilja Hudiksvalls Natthärbärge ett
anslag för 2013 på 175 000 kronor, finansierat ur kommunstyrelsens medel för
oförutsett för år 2013.
Lone Klitten (MP), föreslår att första att-satsen, om bidrag till Hudiksvalls
Natthärbärge avslås, samt att ett anslag beviljas till social- och fritidsnämnden om
175 000 kronor för år 2013, avseende Hudiksvalls Natthärbärge.
Allmänna utskottes förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett anslag till social- och fritidsnämnden om 175 000 kronor för år 2013,
avseende Hudiksvalls Natthärbärge, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
______
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§ 10 Ansökan från Hudik Big Band om bidrag till
jubileumskonsert
Dnr 2013-022-860
Ärendebeskrivning
Hudik Big Band planerar att genomföra en jubileumskonsert med gästartist. För
arrangemanget ansöker de om ekonomiskt stöd från kommunen.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja en förlusttäckningsgaranti upp till ett maximalt belopp om 40 000 kronor, mot uppvisande av
verifikationer, samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2013 års budget.
Mikael Löthstam (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Lone Klitten (MP), Stefan Bäckström (C)
Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP) och Daniel Pettersson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja en förlusttäckningsgaranti upp till ett maximalt belopp om 40 000 kronor,
mot uppvisande av verifikationer, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
______
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§ 11 Världsarvsgårdarna
Dnr 2012-500-843
Ärendebeskrivning
Träff har hållits med hembygdsföreningar i kommunen och det har beslutats att
Delsbo, Norrbo och Bjuråkers Forngårdar samt Ystegårn i Forsa får uppdraget att bli
kommunens Hälsingegårdsambassadörer. Gårdarna samordnar sina öppettider, sju
dagar i veckan så att det alltid finns någon gård att hänvisa besökare till.
Turisbyråchef Annika Bergström informerade Kommunstyrelsens utvecklingsutskott
den 23 oktober 2012 (§ 52 Världsarvet Hälsingegårdarna) och den 20 november 2012
(§ 69 Världsarvet Hälsingegårdarna) i ärendet. Den 26 november inkom begäran från
Turistbyrån om 200 000 kronor för genomförande av en aktivitetsplan i samband med
Hälsingegårdar världsarv 2013. Aktivitetsplanen beskrivs nedan.
Vid turistbyrån, samt på gårdarna bör det finnas broschyrmaterial samt ett rullande
bildspel. Personalen ska vara utbildad på framför allt gårdarna i närområdet men också
på värdsarvsgårdarna i landskapet. Personalen ska vara utbildad på framförallt gårdarna
i närområdet men också på världsarvsgårdarna i landskapet samt ha kännedom om
världsarv i Sverige.
En enkel broschyr om hälsingegårdar i Hudiksvalls kommun tas fram med bilder,
information och öppettider.
Ett bildspel med bilder och gårdsinformation från Hudiksvall och Hälsingland tas
fram, produceras på CD för visning på turistbyrån och på ambassadörsgårdarna.
Skyltning efter huvudvägar ses över.
Utbildning av lokalbefolkning genomförs (värdskap samt värdsarv/hälsingegårdar).
Samordning av öppettider hos privata gårdsägare ses över.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Turistbyrån beviljas medel,
200 000 kronor för aktiviteter i samband med Hälsingegårdar världsarv 2013 ur
kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt att en uppföljning sker till
kommunstyrelsen hösten 2013 av genomförda aktiviteter, samt om aktiviteterna lett till
att antalet besök ökat på uppräknade Hälsingegårdar i kommunen (Ystegården,
Delsbo, Bjuråker och Norrbo).
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Håkan Rönström (M) och Mikael Löthstam (S), yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Turistbyrån beviljas medel, 200 000 kronor för aktiviteter i samband med
Hälsingegårdar världsarv 2013.
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2013, samt
att en uppföljning görs till kommunstyrelsen hösten 2013, om de planerade
aktiviteterna lett till att antalet besök ökat på uppräknade Hälsingegårdar i kommunen
(Ystegården, Delsbo, Bjuråker och Norrbo).
_____
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§ 12 Ansökan från Nianfors Naturligtvis om bidrag till
installation av luftvärmepump.
Dnr 2012-435-276
Ärendebeskrivning
Utifrån de nya rutinerna för bidragsansökningar har föreningen Nianfors Naturligtvis
inkommit med en ansökan om bidrag för installera en luftvärmepump.
Föreningen är relativt nystartad och har ordnat så att den gamla skolan blir
föreningslokal. Ansökan är på 20 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 1

Den nybildade föreningen har med stor entusiasm börjat med flera aktiviteter för att
utveckla intresset för Nianfors, dess kultur samt närmiljö.
Föreningen disponerar den före detta skolan som föreningslokal. Då föreningen är
nystartad har den inte medel för att förvärva skolan utan några av personerna i
föreningens ledning har köpt skolan och upplåter den för föreningsverksamheten. På
sikt finns det möjlighet till ändrade ägarförhållanden, men nu är fastigheten inte ägd av
föreningen. Bidraget till luftvärmepumpen ges i detta förslag till föreningen. Så oaktat
ägarförhållanden i fastigheten är den föreningens egendom.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att föreningen Nianfors Naturligtvis
beviljas ett energibidrag på 20 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutade, 2012/§303, att återremittera ärendet till allmänna
utskottet för ytterligare beredning då färdigt nyttjanderätts-/upplåtelseavtal saknas för
föreningens nyttjande av lokalen, samt om föreningen, som ej äger lokalen, faller vid
sidan om de befintliga reglerna för lokalägande föreningar.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2

Föreningen, Nianfors Naturligtvis, har nu ett nyttjanderättsavtal för lokalen med en
tydlig ambition att föreningen på sikt övergår i föreningens ägo. Idag får föreningar
med motsvarande lösningar, men med längre etablerade relationer kommunalt
driftsstöd, antingen i form av bidrag till lokalägande föreningar, eller genom andra
former av hyresbidrag. Eftersom Nianfors Naturligtvis som nystartad förening inte har
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de möjligheterna, får ansökan bedömas att endast delvis leva upp till reglerna för de
bidrag som lokalägande föreningar kan få.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att till föreningen Nianfors Naturligtvis bevilja
ett bidrag på 20 000 kronor, samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov i 2013 års budget.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Majvor Westberg-Jönsson (S), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M) och Ann
Berg (FP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreningen Nianfors Naturligtvis, beviljas ett bidrag på 20 000 kronor, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
______
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§ 13 Ansökan från Hälsinglands nämndemannaförening
om bidrag
Dnr 2012-470-115
Ärendebeskrivning
Hälsinglands nämndemannaförening ansöker om bidrag för utbildning, studiebesök,
tematräffar med mera för de nämndemän som har uppdrag i Tingsrätten i Hudiksvall.
Ansökan gäller åren 2012 och 2013 och omfattar de 23 nämndemän som är utsedd av
kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Hälsinglands nämndemannaförening ansöker om bidrag för utbildning, studiebesök,
tematräffar, mm för de nämndemän som har uppdrag i Tingsrätten i Hudiksvall.
Domstolsverket lämnar inte bidrag till verksamhet utöver det som rör själva
domstolarnas arbete.
Ansökan avser både år 2012 och 2013. Det är 23 nämndemän som är utsedda av
kommunfullmäktige och ansökan är på 500 kronor per nämndeman och år, dvs 23 000
kronor.
Frågan om bidrag till nämndemannaföreningen har inte aktualiserats på många år.
Senast frågan var aktuell var 1995. Med det som anfördes då, och även i tidigare beslut,
hänvisades till att detta inte är en kommunal verksamhet. Det har ej heller tidigare varit
kommunens policy att bidra till detta.
Enligt gällande förordningar är det Domstolsverket som har att betala arvoden,
reseersättningar, traktamenten och andra ersättningar kopplade direkt till uppdragen
som nämndeman. Kommunen har därmed heller inget ekonomiskt ansvar för
verksamheten.
Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att avslå ansökan om
bidrag från Hälsingslands nämndemannaförening.
Allmänna utskottets föreslår att Hälsingslands nämndemannaförenings ansökan om
bidrag avslås.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottes förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att Hälsinglands nämndemannaförenings ansökan om bidrag avslås.
______
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§ 14 Svenska mästerskapen i längdskidåkning 2015
Dnr 2013-035-807
Ärendebeskrivning
En förfrågan har inkommit från Hudiksvalls IF om en förlusttäckningsgaranti från
kommunen, i samband med att föreningen lämnar en ansökan till Svenska
Skidförbundet om att få arrangera Svenska Mästerskapen i längdskidor 2015.
En förlusttäckningsgaranti krävs av Svenska Skidförbundet vid en ansökan.
Utvecklingsutskottet förslår kommunstyrelsen att en förlusttäckning upp till 400 000
kronor garanteras om Hudiksvall utses som värd för Svenska mästerskapen, år 2015.
Stefan Bäckström (C) och Håkan Rönström (M), yrkar bifall till utvecklingsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att en förlusttäckning upp till 400 000 kronor garanteras om Hudiksvall utses som värd
för Svenska mästerskapen, år 2015.
______
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§ 15 Tillgänglighetsinventering i Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-541-022
Ärendebeskrivning
Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken som
sträcker sig fram till år 2016.
I enlighet med det har regeringen, SKL, Handisam och Boverket gemensamt lagt upp
en strategi för ökad tillgänglighet. Ett av de viktigaste målen är att enkelt avhjälpta
hinder ska undanröjas. Kravet på att enkelt avhjälpta hinder ska undanröjas finns i
Plan och Bygglagen, 8 kap. 2§ andra stycket och 12 § andra stycket, samt finns det
beskrivet i FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning, artikel 9.
Hudiksvalls kommun har idag en heltidstjänst inrättad som tillgänglighetsinventerare.
Tjänsten har beskostats av medel från Arbetsförmedlingen, 62 % och resterande upp
till 100 %, har bekostats av kommunen, fördelat på förvaltningarna. På grund av att
lönebidraget från Arbetsförmedlingen kommer att upphöra från och med juli 2013,
och inga medel är avsatta, dras tjänsten in.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Mikael Löthstam (S) föreslår att tjänsten bibehålls och bekostas genom omfördelning
av medel inom kommunledningsförvaltningens budget för 2013, samt att lägga in
tjänsten i budget inför år 2014.
Ann Berg (F) föreslår att maximalt 250 000 kronor beviljas för år 2013, att
kostnaderna täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt att
tjänsten behandlas i budget för år 2014.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Ann Bergs förslag eller Mikael
Löthstams förslag och finner att allmänna utskottet bifaller Ann Bergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att maximalt 250 000 kronor beviljas för år 2013,
att kostnaderna täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov, samt
att tjänsten behandlas i budget för år 2014.
______
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§ 16 Planprogram för bostäder vid Hornån/Överås i
Hudiksvall
Dnr 2011-565-214
Ärendebeskrivning
Ett möjligt område för utveckling av bostäder är Hornån/Överås i östra delen av
Sofiedal. Området är beläget nära centrum, affärer, gymnasieskola och attraktiva
rekreationsområden. Sannolikt finns förutsättningar för olika upplåtelseformer, t ex
hyresrätt och enskilt ägande. Samtidigt måste det tas en rad olika hänsyn, t ex för växtoch djurliv i och kring Hornån som rinner genom området och med den
sammanhängande översvämningsrisker. Hänsyn måste också tas till förekomst av
fornlämningar samt andra intressen som kan påverka en bostadsplanering på platsen.
Kommunfullmäktige har beslutat, § 168/2011, att uppdrag ges till byggnadsnämnden
att upprätta ett planprogram som utreder förutsättningar för bostäder i området
Hornån/Överås i Hudiksvall, samt att planprogrammet redovisas för
kommunstyrelsen innan byggnadsnämnden fattar beslut om att eventuellt
detaljplanelägga området.
Samrådshandlingar har varit utskickade under tiden 9 oktober – 16 november 2012.
Under samrådstiden har sju yttranden inkommit.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planingenjör Jonas Olsson i ärendet.
Ordförande tackar för informationen
______
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§ 17 Antagande av detaljplan för del av Solbacka 4:1
(Glysis) i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-011-214
Ärendebeskrivning
Glysisvallen AB har lämnat in en ansökan om ändring av gällande detaljplan för
fastigheten Solbacka 4:1 (Glysis).
Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnation av en ny läktare med
tillhörande förråd vid befintlig konstgräsplan, samt tillbyggnad av ishallen för
omklädningsrum och förråd.
I gällande detaljplan anges användning för idrottsändamål, men ger endast byggrätt på
redan bebyggda ytor. För övriga ytor gäller beteckningen ”b”, vilket innebär att
marken endast får bebyggas med förrådsbyggnader där byggnadsnämnden finner det
lämpligt.
Detaljplanen har varit utställd under tiden 28 augusti till 17 september 2012. Yttranden
med erinran eller synpunkter har inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg,
Norrhälsinge miljökontor, Björn Halvarsson, 6 st. privata fastighetsägare, Brf
Sannavägen, valda revisorer samt Brf Sannavägen, styrelsen.
Byggnadsnämnden föreslår att detaljplan för del av Solbacka 4:1 (Glysis) i Hudiksvall,
Hudiksvalls kommun, antas.
Utvecklingsutskottet föreslår att detaljplan för del av Solbacka 4:1 (Glysis) i
Hudiksvall, Hudiksvalls kommun, antas.
På grund av jäv deltar inte Olle Borgström (S) och Susanne Östh (S) i
kommunstyrelsens handläggning av ärendet.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C) tillstyrker
utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för del av Solbacka 4:1 (Glysis) i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun.
______
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§ 18 Yttrande över uppdatering av riksintressen för
vindbruk
Dnr 2013-015-370
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen utgör remissinstans för Energimyndighetens förslag till revidering av
riksintressen för vindbruk. Kommunen ska yttra sig till länsstyrelsen senast 1 mars
2013.
Som grund för den nu aktuella uppdateringen har Energimyndigheten använt en
vindkartering med bättre upplösning. Vidare har hänsyn tagits till förekomsten av
spridd bebyggelse samt avstånd till region- och stamnät när riksintressen pekats ut.
Energimyndigheten pekar utifrån sina kriterier ut två förslag till riksintressen i
Hudiksvalls kommun, nämligen ett område i Frisbo på gränsen till Nordanstigs
kommun och ett område vid Gretas klackar öster om Agön i Bottenhavet.
Tidigare fanns ytterligare riksintressen på land, nämligen Järnblästen, Steg, Håcksta
samt ett område söder om det som nu pekas ut i Frisbo. Energimyndigheten ger inte
explicit någon förklaring varför dessa riksintressen utgått, utan det måste förstås som
att ett eller flera av de angivna kriterierna inte är uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Frisbo
Det område som pekas ut ligger norr om byn Frisbo och söder om Älvåsen vid
gränsen mot Nordanstigs kommun. Området bildar ett bergmassiv med högsta toppar
på nära 500-metersnivån. Merparten av det förslagna området ligger inom riksintresset
för naturvård. I detta kan nämnas förekomsten av den utrotningshotade laven
långskägg. Den mycket sällsynta ormbunken fjällbräken växer i området. Därutöver
kan nämnas att det finns vackert utbildade skogstyper och förekomster av krävande
arter i området. På Nordanstigssidan finns ett etablerat friluftsområde med
slalomanläggning.
Hudiksvalls kommun bedömer att en vindkraftsetablering i området med tillhörande
infrastruktur i form av vägar och kraftledningar skulle medföra stora ingrepp som
knappast är förenliga med de intressen som riksintresset för naturvården ämnar
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skydda. Kommunen anser sammantaget att det finns skäl för länsstyrelsen att avstyrka ett
riksintresseområde för vindbruk vid Frisbo.
Gretas klackar
Det område som pekas ut ligger till havs öster om Agön. Området har genom
förändrade kriterier blivit större jämfört med tidigare riksintresse. Detta kan i grunden
skapa bättre ekonomiska förutsättningar för en exploatering. Kommunen vill peka på
att sjöfartens intressen, dvs farleder, måste beaktas. Kommunen anser att det finns skäl för
länsstyrelsen att tillstyrka området Gretas klackar som ett riksintresse för vindbruk.
Utvecklingsutskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag
Mikael Löthstam (S) föreslår att kommunledningsförvaltningens yttrande antas som
kommunens remissvar till länsstyrelsen.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Kent Sjöberg (KD) föreslår nytt remissvar avseende
området, Frisbo, samt ett tillägg gällande området Järnblästen,
enligt nedanstående:
Följande skrivning föreslås komplettera kommunens yttrande till Energimyndigheten
ang. förslaget till uppdatering av riksintressen för vindbruk.
Vad avser det föreslagna riksintresseområdet nordväst om Frisbo har kommunen
inga invändningar mot att området klassas som riksintresse för vindbruk.
Kommunen anser därför att det finns skäl för Länsstyrelsen att föreslå Energimyndigheten att
tillstyrka det föreslagna riksintresset nordväst om Frisbo.
Vad avser Järnblästen som enligt Energimyndighetens tidigare kriterier utgjort det
största landbaserade riksintresset för vindbruk i kommunen har vindmätningar
genomförts vid tre mätpunkter. Om de faktiska mätresultaten visar att området
klarar de av Energimyndigheten fastställda nya kriterierna för årsmedelvind och
geografisk utbredning, anser kommunen att de delar av området som uppfyller även
dessa kriterier bör kvarstå som riksintresseområde.
Kommunen anser därför att det finns skäl för länsstyrelsen att föreslå Energimyndigheten att de
delar av området som utifrån faktiska mätresultat uppfyller även dessa kriterier kvarstår som
riksintresseområde.
Lone Klitten (MP) och Håkan Rönström (C) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons och
Kent Sjöbergs förslag.
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Olle Borgström (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Stefan Bäckström (C), meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Bengt-Åke Nilssons och Kent Sjöbergs förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Bengt-Åke Nilssons och Kent Sjöbergs förslag, varvid
votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Bengt-Åke
Nilssons och Kent Sjöbergs förslag, röstar JA, den som röstar bifall till Mikael
Löthstams förslag, röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit Mikael
Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M) Bengt-Åke Nilsson (C),
Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP) och Lone Klitten (MP), röstar JA
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg- Jönsson
(S), Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V), röstar NEJ.
Omröstningen utfaller med 7 röster för JA och 7 röster för NEJ, vilket innebär
ordförandes utslagsröst som är JA. Kommunstyrelsen har således bifallit Bengt-Åke
Nilssons och Kent Sjöbergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens yttrande till länsstyrelsen, komplettera med ovan beskrivna förändring
avseende området Frisbo och tillägg gällande området Järnblästen.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg- Jönsson (S),
Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
Det antecknas till protokollet, att Stefan Bäckström (C), inte deltar i kommunstyrelsens
beslut.
______
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§ 19 Åtgärder för att nå etappmål inom vägtrafiken
Dnr 2012-507-014
Ärendebeskrivning
Regeringen har bjudit in kommunen att yttra sig över Trafikverkets
”Konsekvensbeskrivning av åtgärder som bör övervägas för att nå reviderade
etappmål för vägtrafiken (TRV2012/27782)”.
Yttrandet ska ges in till regeringens senast den 4 mars 2013
Kommunledningsförvaltningen har genom planeringschefen upprättat förslag till
yttrande som fokuserar på de delar i utredningen som berör vägar och hastigheter samt
cykling.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att yttrande i enlighet med upprättat förslag
avges.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M), Lone Klitten (MP),
Ann Berg (FP) och Stefan Bäckström (C) tillstyrker kommunledningsförvaltningens
förslag till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag.
______
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§ 20 Avtal för terminaler och busshållplatser i
kollektivtrafiken
Dnr 2012-461-535
Ärendebeskrivning
Kollektivtrafikmyndigheten Landstinget Gävleborg har tagit fram ett förslag på avtal
för terminaler och busshållplatser inom kollektivtrafiken mellan landstinget och länets
kommuner. I samband med att ansvaret för kollektivtrafiken lämnades över från
kommunerna till Landstinget Gävleborg upphörde tidigare avtal. Det saknas idag ett
avtal.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kollektivtrafikmyndigheten, dvs Landstinget Gävleborg, har upprättat förslag till avtal
för terminaler och busshållplatser inom kollektivtrafiken mellan landstinget och länets
kommuner. Kommunledningsförvaltningen föreslår att avtalet godkänns. Inför
kommande avtal bör kommunen åter aktualisera frågan om att
kollektivtrafikmyndigheten bör ta utökat ansvar för hållplatsernas utrustning.
Bilagor



Missiv – Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken.



Avtal för terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken.

Bakgrund

Hudiksvalls kommun har att ta ställning till förslag till avtal för terminaler och
busshållplatser inom kollektivtrafiken. Tidigare avtal som reglerade detta upphörde
samtidigt som en ny myndighet för kollektivtrafiken bildades i Gävleborgs län.
Kommunernas kostnader, och därmed ansvar, för terminaler ingick i den genomförda
skatteväxlingen om kollektivtrafiken. Ansvar för hållplatsutrustning ankom tidigare på
kommunerna.
I den dialog som föregått förslag till avtal har Hudiksvalls kommun via
planeringschefen framfört att hållplatsutrustningen, dvs väderskydd, stolpar,
trafikinformation m m, är sådana delar som tydligt tillhör kollektivtrafiken och som
bör ligga under kollektivtrafikmyndighetens ansvar. På så sätt kan det bli en enhetlig
standard i hela länet och det görs tydligt att kollektivtrafiken är gemensam.
Kollektivtrafikmyndigheten får genom detta en rådighet att besluta om
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (66)

Sammanträdesdatum

2013-02-07

Kommunstyrelsen

förbättringsåtgärder eller förändringar utan att vara beroende av de ambitioner eller
förutsättningar som finns i varje enskild kommun.
Hudiksvalls kommuns ställningstagande bygger för övrigt på det förslag som
utredningen som föregick lagstiftningen lade fram. Denna ansvarsfördelning påverkar
inte ansvaret för själva hållplatsfickan som är väghållarens, dvs kommunen eller
Trafikverket.
Landstinget har valt att inte tillmötesgå förslaget från Hudiksvalls kommun. Avtalet
som föreligger är med vissa justeringar en spegling av de förhållanden som rådde innan
landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken. En förändring som inte är
oväsentlig är att avtalet öppnar för att landstinget tar visst ansvar för tillsyn och
klottersanering. I ett nästa steg ska ett arbete påbörjas för att utarbeta ett nytt avtal.
Hudiksvalls kommun kan endera skriva under avtalet eller inte. Nedan beskrivs de
konsekvenser som de olika agerandena får.
A. Kommunen godkänner avtalet

I detta scenario är ansvarsförhållandena reglerade mellan kommunen och landstinget:
Kommunen kommer att ansvara för att köpa in och drifthålla väderskydd. Mot
ersättning kan landstinget på kommunens uppdrag svara för inköp och underhåll av
väderskydden. Inom stadstrafiken är kommunen därutöver ansvarig för
hållplatsstolpar. Landstinget svarar för viss tillsyn, viss klottersanering samt
skaderapportering på väderskydd. Trafikantinformation, hållplatsskyltning och
upprätta register över hållplatserna är landstingets ansvar.
Avtalet innehåller inte någon närmare precisering av vad som menas med ”viss” tillsyn
respektive klottersanering, utan detta måste enligt kommunens mening utvecklas i
praxis.
Regleringen indikerar dock att landstinget ser ett behov av en avgränsning och, som
det kan förstås, inte alltid har för avsikt att ta fullt ansvar för tillsynen eller en
klottersanering. Det förekommer t.ex. att väderskydd av glas går sönder eller utsätts
för skadegörelse. Det är oklart om det inryms i landstingets tillsyn eller om det fortsatt
ska ligga på kommunerna.
En konsekvens av detta är att kommunen måste budgetera för inköp, viss tillsyn och
viss klottersanering av väderskydden samt hållplatsstolpar i stadstrafiken. Något sådant
finns inte upptaget inför 2013.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (66)

Sammanträdesdatum

2013-02-07

Kommunstyrelsen
B. Kommunen godkänner inte avtalet

I detta scenario saknas en reglering av ansvar för inköp och drift av
hållplatsutrustningen. Eftersom kommunen anser att detta är landstingets ansvar är
utgångspunkten att någon nyinvestering av väderskydd inte kommer att ske från
kommunens sida. Ansvar för tillsyn och sanering är oklar; det finns risk att standarden
på befintliga väderskydd försämras till nackdel för resenärerna. Det är oklart om
landstinget tar ansvar för de delar som regleras i avtalsförslaget.
Gemensamma förutsättningar

Oavsett om kommunen skriver under avtalet eller inte finns möjligheten att fortsatt
verka för att ansvaret för hållplatsutrustningen i framtiden ska ligga på
kollektivtrafikmyndigheten.
Oavsett om kommunen skriver under avtalet eller inte förutsätter kommunen att det
tidigare ansvaret för terminaler gått över till kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med
skatteväxlingen. Det närmare ansvaret framgår i bilagt avtalsförslag. Dock kan detta
behöva regleras för det fall kommunen väljer att inte skriva under avtalet.
Samlad bedömning

Det vore olyckligt för resenärerna om parterna inte kan komma överens om vem som
ska ansvara för hållplatsutrustningen. Risken med ett sådant scenario är att standarden
på hållplatserna påverkas negativt. Hudiksvalls kommun försöker i olika sammanhang
stärka kollektivtrafikens betydelse vilket skulle stödjas av att kommunen godkänner
avtalet. Allt detta talar sammantaget för att kommunen bör skriva under avtalet.
Ett godkännande av avtalet kan kombineras med att kommunen fortsatt driver frågan
om en övergång av ansvaret för hållplatstillbehören till kollektivtrafikmyndigheten när
avtalet ses över.
Kostnader för inköp och drift av väderskydd finns inte med i budgeten för 2013.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Hudiksvalls kommun godkänner förslag till
avtal om terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, samt att uppdra till
kommunens företrädare att fortsatt driva frågan om övergång av ansvar för
hållplatstillbehör till kollektivtrafikmyndigheten när ett nytt avtal tas fram.
Allmänna utskottet beslutade, 2012/§ 250, att frågan undersöks med övriga kommuner
samt att frågan behandlas vid allmänna utskottet den 22 januari 2013.
Allmänna utskottets föreslår, att Hudiksvalls kommun godkänner förslag till avtal om
terminaler och busshållplatser i kollektivtrafiken, samt
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att uppdra till kommunens företrädare att fortsatt driva frågan om övergång av ansvar
för hållplatstillbehör till kollektivtrafikmyndigheten när ett nytt avtal tas fram.
Mikael Löthstam (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun godkänner förslag till avtal om terminaler och busshållplatser
i kollektivtrafiken, samt
att uppdra till kommunens företrädare att fortsatt driva frågan om övergång av ansvar
för hållplatstillbehör till kollektivtrafikmyndigheten när ett nytt avtal tas fram.
______
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§ 21 Fastighetsöversyn - justerat uppdrag
Dnr 2009-274-001
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 227/2012, bland annat att anta en inriktning om att
överföra förvaltningen av kommunens boenden till AB Hudiksvallsbostäder samt att
ge kommunchefen i uppdrag att presentera ett samlat förslag om hur denna överföring
ska gå till samt redovisa ev. förändrade kostnader samt juridiska konsekvenser av detta.
En arbetsgrupp under ledning av kommunchefen har arbetat med frågan.
Vid en avstämning med den politiska styrgrupp som tidigare lett arbetet med att utreda
utvecklingen av fastighetsorganisationen i kommunen den 8 januari 2013 är den
gemensamma bedömningen att det inte är ändamålsenligt att fortsätta att förbereda en
verksamhetsöverföring av förvaltningen av bostäder och samtidigt behålla ägandet i
kommunen (tekniska förvaltningen).
Däremot finns det skäl att fortsätta och fördjupa arbetet med att utreda
konsekvenserna av en överföring av ägandet av bostäder till AB Hudiksvallsbostäder.
Om kommunfullmäktige i ett senare skede bestämmer sig för att överföra ägandet av
bostäder till bostadsbolaget kommer detta naturligtvis också att inrymma förvaltningen
av bostäderna.
Sammanfattningsvis föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen
upphäver de två första att-satserna i beslut § 227 den 4 oktober 2012. Efter
förändringen kvarstår följande beslutssatser:
att ge kommunchefen i uppdrag att inrätta en tjänst som lokalstrateg med huvudsakligt
uppdrag,
att effektivisera kommunens lokalanvändning, kostnaden ska beaktas i budgetarbetet
för år 2013, att ge kommunchefen i uppdrag,
att närmare belysa konsekvenser av överföring av ägandet av kommunens fastigheter
till bolag,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att närmare beskriva ett nytt uppdrag för
förvaltning av fastigheter,
att en lägesrapport över hur arbetet fortskrider sker till kommunstyrelsen, 6 december
2012.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och
planeringschef Hans Gyllow i ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva första och andra att-satsen avseende överföring av förvaltning av boenden
till AB Hudiksvallsbostäder i § 227/2012,
att övriga attsatser i beslut § 227/2012 kvarstår.
______
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§ 22 Deltagande i partnerskap – Bergslagsdiagonalen
2013-2015
Dnr 2012-311-106
Ärendebeskrivning
Bergslagsdiagonalen är ett regionalpolitiskt samarbetsprojekt mellan 17 kommuner och
berörda regionförbund. Nuvarande samarbetsavtal utgår efter år 2012.
Bergslagsdiagonalen bjuder därför in kommunerna och berörda regionförbund till
fortsatt deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen för perioden 2013-2015.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Partnerskap Bergslagsdiagonalen bjuder in Hudiksvalls kommun att fortsätta
samarbetet för att förbättra infrastrukturen och därmed bidra till regionförstoring i
berört stråk. Projektet rymmer bland annat den för regionen angelägna
Trönödiagonalen, som skulle medföra en avsevärd restidsförkortning mellan
Hudiksvall och Bollnäs, av stor betydelse bland annat för sjukvården i Hälsingland och
för ökad rörlighet på arbetsmarknaden.
Partnerskapet arbetar bland annat med påverkansinsatser, vilket är särskilt angeläget i
samband med pågående kapacitetsutredning, infrastrukturproposition och
infrastrukturplaner med sikte på perioden 2014-2025.
Årsavgiften uppgår till 40 000 kronor för kommuner av Hudiksvalls storlek.
I partnerskapet ingår 17 kommuner och berörda regionförbund.
Allmänna utskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Hudiksvalls kommun
deltar i partnerskap Bergslagsdiagonalen under perioden 2013-2015.
Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M), och Stefan
Bäckström (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun deltar i partnerskap Bergslagsdiagonalen under perioden
2013-2015.
______
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§ 23 Uppföljning av 2012 års internkontroll – övriga
nämnder
Dnr 2012-512-100
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska samtliga nämnder årligen anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. I december varje år ska nämnderna rapportera resultatet från årets
uppföljning till kommunstyrelsen.
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas uppföljningsrapporter
till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottets föreslår kommunstyrelsen att godkänna nämndernas
uppföljningsrapporter.
Håkan Rönström (M) föreslår att alla nämnder bör komplettera respektive intern
kontrollplan för 2013 med kontroll avseende att nämnden har trygga ekonomiska
rutiner, t ex att kommunens attestregler efterlevs, säkerställa vid utbetalning av bidrag
och ersättningar att det är rätt belopp och mottagare.
Mikael Löthstam (S), föreslår att en kontinuerlig uppföljning av internkontrollplanen
sker till respektive nämnd.
Kommunstyrelsen beslutar
att alla nämnder bör komplettera respektive intern kontrollplan för 2013 med kontroll
avseende att nämnden har trygga ekonomiska rutiner, t ex att kommunens attestregler
efterlevs, säkerställa vid utbetalning av bidrag och ersättningar att det är rätt belopp
och mottagare.
att en kontinuerlig uppföljning av internkontrollplanen sker till respektive nämnd.
att i övrigt, godkänna nämndernas uppföljningsrapporter.
______
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§ 24 Kommunens vatten- och avloppsplanering
Dnr 2013-030-360
Ärendebeskrivning
Att arbeta med kommunal vattenplanering är ett flerårigt förvaltningsövergripande
arbete med utgångspunkt i vattendirektiv och dess åtgärdsprogram. Resultatet av
arbetet kan vara vattenplaner och kommunala VA-planer. Det är nu dags
för Hudiksvalls kommun att bilda en arbetsgrupp som ska sätta igång
planeringsarbetet i kommunen. I gruppen bör representanter från plan- och
bygglovskontoret, kommunledningsförvaltningen, norrhälsinge miljökontor och
tekniska förvaltningen finnas med. Miljöstyrgruppen är den politiska ledningsgruppen i
arbetet med kommunens vatten- och avloppsplanering.
Allmänna utskottet föreslår att en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av
representanter från plan- och bygglovskontoret, kommunledningsförvaltningen,
norrhälsinge miljökontor och tekniska förvaltningen bildas, samt att arbetet
avrapporteras en gång per år till kommunstyrelsen samt vattenmyndigheten södra
Bottenhavet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av representanter från
plan- och bygglovskontoret, kommunledningsförvaltningen, norrhälsinge miljökontor
och tekniska förvaltningen,
att miljöstyrgruppen är den politiska ledningsgruppen, samt
att arbetet avrapporteras en gång per år till kommunstyrelsen samt vattenmyndigheten
södra Bottenhavet.
______
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§ 25 Tillägg till uppföljning av intern kontroll år 2012 kommunstyrelsen
Dnr 2012-499-100
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, 2012/§ 314, att godkänna uppföljningsrapport för
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2012. Vid beslutstillfället saknades en kontroll
för rutinen att säkerställa att tecknade ramavtal följs. Den har nu färdigbehandlas och
redovisas inför dagens sammanträde.
Allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna uppföljningsrapporten av
den återstående kontrollen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapporten av den återstående kontrollen.
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§ 26 Tillsättande av projekttjänst för rekrytering av
kvalificerad arbetskraft
Dnr 2013-032-022
Ärendebeskrivning
Hälsinglands Sparbank och Företagsutbildarna utarbetat en idé om hur man skulle
kunna underlätta rekryteringen av kvalificerad arbetskraft till såväl näringsliv som
offentlig verksamhet. Den går ut på att inrätta en projekttjänst under minst 2 år som
finansieras av idégivarna, näringslivet, kommunen och eventuellt övriga aktörer som
kan vara intresserade.
Bakgrunden till idén är de svårigheter som man redan idag kan se när det gäller
möjligheterna att rekrytera högskoleutbildad personal till Hudiksvall och förövrigt till
hela Gävleborgs län. Det handlar dels om att få fler ungdomar än i dag att studera
vidare efter gymnasiet och då inte minst inom det naturvetenskapliga och tekniska
området och dels se till att göra det mer attraktivt att flytta hit.
Projekttjänsten är tänkt att utgå från två fokusområden.


Rekryteringsprocesserna. Att ge stöd vid rekrytering av kvalificerad personal
i form av exempelvis gemensamma rekryteringsaktiviter. En viktig del är också
att underlätta för medflyttare att få arbete inom pendlingsavstånd.



Öka attraktiviteten som arbetsgivare. Det är nödvändigt att analysera vad
som gör en arbetsgivare attraktiv för morgondagens arbetskraft. Det kan
handla om hur arbetet organiseras, arbetstider, möjlighet att arbeta på distans,
genusfrågan, möjligheten att ta tillvara kompentensen från människor med
utomnordisk bakgrund etc.

Företagsutbildarna är beredd att avsätta 100 000 kr per år i minst 2 år och Hälsinglands
Sparbank 250 000 kr.
Utvecklingsutskottet föreslår att kommunen medverkar i att skapa en projekttjänst för
att underlätta rekryteringen av kvalificerad arbetskraft till Hudiksvall, att under minst 2
år medfinansiera projektet med 250 000 kr per år, samt att medlen för kommunens
medverkan i projektet tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser.
Håkan Rönström (M), Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i att skapa en projekttjänst för att underlätta rekryteringen av kvalificerad
arbetskraft till Hudiksvall.
att under minst 2 år medfinansiera projektet med 250 000 kr per år.
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2013 års
budget.
______
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§ 27 Information om ny organisation gällande
Regionkommun Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, informerar om det pågående arbetet med organisationen
inför nybildandet av Regionkommun Gävleborg. Förslag har utarbetats som kommer
att remitteras till kommunerna för yttrande.
Ordförande tackar för informationen
______
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§ 28 Begreppet kund
Dnr 2011-553-730
Ärendebeskrivning
I samband med framtagandet av rutiner för hantering av privata medel användes
begreppet kund som ett samlingsnamn för brukare/vårdtagare/den funktionsnedsatte.
På förekommen anledning har omsorgsnämnden diskuterat begreppet ”kund”, dess
för- och nackdelar och historik och beslutat att lyfta begreppet, kund till
kommunfullmäktige för diskussion och beslut.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till kommunfullmäktige, utan eget förslag,
för diskussion och beslut.
Kommunfullmäktige beslutade, 2012/§ 124, genom minoritetsåterremiss, att
överlämna ärendet tillbaka till kommunstyrelsen för ytterligare beredning, för att fråga
”de berörda” i en demokratisk process, så att pensionärs- och handikapporganisationerna får möjlighet att vara delaktiga i processen och att frågan sedan
kommer tillbaka till kommunfullmäktige.
Omsorgförvaltningen har åter berett ärendet samt inhämtat synpunkter från
pensionärs och handikappföreningar. De pensionärsorganisationer som har svarat
anser att det inte behövs några nya ytterligare begrepp, utan man kan använda brukare,
boende eller patient, i förekommande fall, medan Handikappade lokala samarbetskommitté anser att begreppet kund skall användas för alla när man beviljats en insats.
Omsorgsförvaltningen föreslår att kommunen använder kundbegreppet i enlighet med
det sätt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen använder
ordet kund, det vill säga inom de områden där det finns en valfrihet för den enskilde
och/eller när den enskilde ombedes att uttrycka en åsikt om verksamheten i enkäter
och Nöjd Kund Index-mätningar (NKI).
I samband med myndighetsutövning används ordet brukare.
Allmänna utskottet föreslår att kommunen använder kundbegreppet i enlighet med det
sätt som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen använder ordet
kund, samt att i samband med myndighetsutövning, används ordet brukare.
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Birgitta Medin (M), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag till allmänna utskottets förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall, antingen till Birgitta Medins förslag eller till
Mikael Löthstams förslag och finner att allmänna utskottet bifaller Birgitta Medins
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen använder kundbegreppet i enlighet med det sätt som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen använder ordet kund, samt
att i samband med myndighetsutövning, används ordet brukare.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 29 Revisionsrapport – Projektstyrning
Dnr 2013-003-007
Ärendebeskrivning
PricewaterCooper, PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Hudiksvalls kommun genomfört en granskning av kommunens ledning och styrning
av sin projektverksamhet.
Granskningen syftade till att beskriva omfattningen av projekt i kommunen och
analysera projektarbetsformen utifrån kommunens förutsättningar att leda och styra
denna arbetsform.
Den sammanfattande revisionella bedömningen är att kommunen ytterligare bör stärka
styrningen av sin projektverksamhet. Projektarbetsformen är en omfattande del av
kommunens verksamhet. En effektiv metod att stärka denna styrning är att utarbeta
övergripande metoder/riktlinjer för projekten som arbetsform.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att inför framtiden ta till sig rapportens synpunkter samt lägga den till handlingarna.
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§ 30 Aktuell information
Kommunens ekonomiska resultat

Ekonomichef Staffan Lindvall redovisade anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda
behov 2013 samt informerade om investeringsbudget och kommunens ekonomiska
resultat 2012.
Kulturhuset Glada Hudik

Kommunchef Bengt Friberg informerar om att Kulturhuset Glada Hudik kommer att
drivas av kommunen. Föreståndare för verksamheten är Barbro Sjöblom. Kommunen
ansvarar för bokningar och matlevereras till konferenser där inte alkohol serveras,
huvudsakligen dagtid. Arrangemang där alkohol ingår kommer att genomföras i
samarbete med ett antal restauranger i kommunen.
IFTAC

Kommunchef Bengt Friberg informerar om att Iftac, tillsammans med Fiber Optic
Valley, ska öppna en filial på Malta. Detta för att bland annat, komma närmare den
afrikanska marknaden.
Angeläget för kommunen att se över kommande satsningar och organisation för Iftac.
God Man

Kommunchef Bengt Friberg informerar om att kommunen har polisanmält en god
man, misstänkt för stöld från brukare.
Allmän ekonomisk återhållsamhet

Kommunchef Bengt Friberg informerar om en skrivelse som gått ut till chefer och
arbetsledare i kommunen. Skrivelsen manar till ekonomisk återhållsamhet och
förväntas förhindra ett läge med kortsiktiga lösningar och bromspaket.
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§ 31 Revidering av skolskjutsreglemente för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2012-151-003
Ärendebeskrivning
Det nuvarande skolskjutsreglementet beslutades av kommunfullmäktige, § 60/2008.
För att anpassa till den nya skollagen som trädde i kraft den 1 juli 2011 arbetade
lärande- och kulturförvaltningen fram ett nytt förslag som nu kallas skolskjutsregler.
De skolskjutsreglerna är utformade inom ramen för skollagen och
skolskjutsförordningen och för att vara mer läsvänlig för vårdnadshavarna. De
förändringar som gjorts när det gäller skolskjutsregler är:


Skolskjuts anordnas till annan skola än anvisad om det inte innebär
ekonomiska eller organisatoriska svårigheter.



Varje kommun bestämmer själva vilka avståndsregler som ska gälla. För
gymnasiesärskolan gäller avståndet 4 km.



Regeln om väntetid är ändrad från 35 minuter i snitt per resa till 70 minuter per
skoldag.



Elever i förskoleklass som behöver gå på annan skola med specialanpassad
verksamhet (hörselspåret) för skolskjuts.



För gymnasieelever finns en möjlighet att söka ekonomisk ersättning om
hållplatsen ligger mer än 4 km från bostaden. Nya belopp gäller från
höstterminen 2012.

Föreskrifter, regler om miljömål, förare och fordon finns redan reglerade i olika
dokument. Vid upphandling av skolskjuts utgår man ifrån dessa.
Lärande- och kulturnämnden beslutade, § 36/2012, att anta skolskjutsreglerna under
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att nuvarande skolskjutsreglemente
upphävs samt reviderar reglementet så att lärande- och kulturnämnden får ansvar för
skolskjutsar.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade, § 85/2012, att återremittera ärendet till
lärande- och kulturförvaltningen för ytterligare beredning och med en tydligare
beskrivning av förändringarna i reglementet och var reglerna om miljömål, förare och
fordon ska hanteras. Lärande- och kulturförvaltningen lämnade ett skriftligt
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förtydligande till kommunstyrelsens allmänna utskott. Vid kommunstyrelsens
sammanträde 6 september 2012 diskuterades acceptabel väntetid. Kommunstyrelsen
beslutade, § 177/2012, att återremittera ärendet till lärande- och kulturnämnden.
Följande förslag till förändring föreslogs:
Stryka: Det är endast elever som fått skolskjuts beviljad som får åka med i
skolskjutsen.
Styrka: Väntetiden bör inte överstiga 70 min per skoldag och gäller för samtliga
årskurser.
Ny lydelse: Väntetiden bör inte överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller
sammanlagt 70 minuter per dag. Gäller samtliga årskurser.
Lärande- och kulturnämnden har beslutat att anta ovanstående ändringar i de tidigare
antagna skolskjutsreglerna under förutsättning att nedanstående beslut fattas av
kommunfullmäktige, att föreslå kommunfullmäktige besluta att nuvarande
skolskjutsreglemente upphävs, samt att kommunfullmäktige reviderar lärande- och
kulturnämndens reglemente så att lärande- och kulturnämnden får ansvar för
skolskjutsar.
Allmänna utskottet föreslår att nuvarande skolskjutsreglemente upphävs, samt att
lärande- och kulturnämndens reglemente revideras så att lärande- och kulturnämnden
får ansvar för skolskjutsar.
Mikael Löthstam (S) föreslår att fullmäktige även fortsättningsvis är den politiska nivå
som beslutar om regeländringar beträffande skolskjutsar, att väntetiden för eleverna
inte ska överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller sammanlagt 70 minuter per
dag, samt att nuvarande reglemente i övrigt revideras enligt Lärande och kulturnämndens förslag.
Lone Klitten (MP) och Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall, antingen till Lone Klitten och Stefan
Bäckströms förslag eller till Mikael Löthstams förslag och finner att allmänna utskottet
bifaller Lone Klitten och Stefan Bäckströms förslag.
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Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande skolskjutsreglemente upphävs, samt
att lärande- och kulturnämndens reglemente revideras så att lärande- och
kulturnämnden får ansvar för skolskjutsar.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 32 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning
Dnr 2012-491-610
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund
för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Den kommun eller de
kommuner som ej önskar ansluta sig till kommunalförbundet erbjuds att samverka via
avtal.
Målet är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas på flera fronter och
syftet med samverkan är att kommunerna tillsammans når bättre resultat, än vad de
kan nå var för sig.
Hälsingerådet vill ha svar senast i mars 2013.
Utvecklingsutskottet har beslutat att överlämna ärendet till lärande- och
kulturnämnden för yttrande, samt att ärendet tas upp för strategisk diskussion i
kommunstyrelsen 7 februari 2013.
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 33 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg rapporterar från Hälsingerådets sammanträde den 16
januari 2013.


Uppföljning av Leader Hälsingebygden



Polisbemanning i landskapet



Hälsingegårdar



Hälsingerådets utvecklingsprogram 2011-2014

Ordförande tackar för informationen.
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§ 34 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerade från senaste sammanträdet med Sundsvallsregionen.


Mittuniversitetet



Traineeprojektet



Näringslivssamverkan



Nya Ostkustbanan



Pendlingsstatistik



Åkroken/Fiber Optic Valley

Vid sammanträde den 18-19/4 2013, kommer man att diskutera hur man går vidare i
samarbetet i Sundsvallsregionen samt hur det ska struktureras i framtiden.
Ordförande tackar för informationen.
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§ 35 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Jonas Holm (M), rapporterade från Regionförbundet Gävleborgs senaste sammanträde


Organisationen för ny Regionkommun



Hälsingegårdar



Polisbemanningen i länet
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§ 36 Motion om utredning för att se över möjligheten att
bygga ut Iggesunds badhus till tränings- och
tävlingsanläggning
Dnr 2010-490-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S), har i en motion föreslagit att en utredning görs för att se över
möjligheten att bygga ut Iggesunds badhus till en tränings- och tävlingsanläggning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Social- och fritidsnämnden har i sin hantering av motionen gjort en utredning som
visar att nuvarande bassäng uppfyller den minimått som krävs för tävlingar på kort
bana (25 meter). Däremot så kräver mästerskapstävlingar 8 banor med 2.5 meters
banbredd och det finns inte i nuvarande anläggning. Dispens kan sökas för
anläggningar byggda före 2007, och då kan tävlingar upp till exempelvis
distriktsmästerskap genomföras.
En annan begränsning är att den ”trappsats” som finns inte ger önskade publikplatser,
vilket begränsar intresset för att använda anläggningen för tävlingar på högre nivå.
Tekniska nämnden har i sin bedömning av ärendet utgått från vad som ytterligare
krävs för höjandet av anläggningens nivå genom en ombyggnad till
mästerskapsstandard. Att bygga ut bassängen till 8 banor och göra andra anpassningar
av anläggningen uppskattas till en kostnad inom spannet 20-30 miljoner kronor.
I perspektivet av investeringsbudgetens omfattning och andra prioriteringar anses
denna investering, mot ovanstående bakgrund, för närvarande inte prioriterad.
Allmänna utskottet föreslår att motionen anses vara besvarad, utan förslag på
ytterligare åtgärder.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 37 Motion om energieffektiviseringar av kommunala
lokaler
Dnr 2012-019-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion belyst problemet med
ökade energikostnader och global uppvärmning.
Tekniska nämndens yttrande

I motionen föreslår partierna att tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa behovet
av energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd, investeringskostnad samt
avbetalningstid på investeringar, vilka skulle kunna minska kommunens energibehov.
Tekniska förvaltningen arbetar sedan länge med att energioptimera de kommunala
fastigheterna utifrån tilldelade investeringsmedel och driftbudgetanslag. Det går inte att
generalisera behovet av energieffektivisering då vissa insatser ger en snabb
energibesparing till en låg kostnad, medan andra dyrare investeringar tar längre tid att
”räkna hem”.
Fastighetsavdelningen har månatlig uppföljning av energistatistik och arbetar aktivt
med att optimera driften. De energideklarationer som det ackrediterade konsultbolaget
Dantek upprättade 2009 visar att kommunen utifrån befintligt fastighetsbestånd ligger
på en låg energiförbrukning.
Många av kommunens fastigheter är byggda på -50 till -70 talet, vissa med
direktverkande eluppvärmning och minimal isolering. Att konvertera och tilläggsisolera
dessa byggnader är kostsamt och måste ställas mot övrigt underhållsbehov och
eventuell nybyggnation.
Konvertering från olja till fastbränsle eller värmepump har pågått under flera år och
olja utgör fr.o.m. sommaren 2012 endast ca 1 % av den totala energiförbrukningen.
Andra åtgärder som görs just nu är att byta ut gamla elmotorer i fläktaggregaten mot
nya energisnåla motorer. Kort ”pay off”-tid och stora besparingar gör projekten
lönsamma.
Vid nyproduktion och större ombyggnationer gäller bland annat nya PBL (plan- och
bygglagen) samt BBR 19 (Boverkets byggregler). Dessa lagar och förordningar har
skärpt kraven för hur mycket energi en fastighet får förbruka i uppvärmning.
Fastighetsavdelningen har vid nybyggnationen av LSS-boendet på Kristineberg lagt
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stor vikt vid att bygga ett välisolerat och lufttätt hus med minimalt underhållsbehov
och låg energiförbrukning.
Fastighetsavdelningen ser gärna att ytterligare medel avsätts i investeringsbudgeten för
energieffektiviseringar och andra åtgärder för att minska de globala miljöutsläppen.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Under 2012 ska en energi- och klimatstrategi tas fram och en del av den kommer att
innehålla kommunens mål för energieffektivisering. Parallellt med detta har
kommunfullmäktige beslutat om lokal klimatkompensation. Hur den ska utformas är
inte klart ännu men tanken är att medel ska omfördelas från kostnader för faktiska
utsläpp av koldioxid till aktiviteter som leder till minskade utsläpp. På detta sätt kan
ytterligare utredningar genomföras och åtgärder prioriteras. Från och med 2012 fram
till och med 2014 får Hudiksvalls kommun stöd från energimyndigheten för att arbeta
med energieffektivisering av kommunens lokaler och transporter.
Allmänna utskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Mikael Löthstam (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Delshad Saleh
(V) och Daniel Pettersson (V), yrkar bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms och Kent
Sjöbergs förslag eller till Mikael Löthstams m. fl. förslag och finner att allmänna
utskottet bifaller Håkan Rönströms och Kent Sjöbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Kerstin Rask (S) Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 38 Motion om att initiera ett projekt om årlig
teaterbiennal i Hudiksvall för teatergrupper inom
omsorgsverksamheten
Dnr 2011-470-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S), har i en motion föreslagit ”att kommunstyrelsen initierar ett
projekt som ska leda till att en årlig teaterbiennal skapas i Hudiksvall för teatergrupper
inom omsorgsverksamheten i Sverige”.
Omsorgsnämndens yttrande

Runt om i Sverige finns många olika teatergrupper och även grupper inom sång och
dans för personer med funktionsnedsättning. Många tycker om, och är bra på, att
uttrycka sig på scen. Vi känner inte till att det finns något liknande forum och
mötesplats för personer med funktionsnedsättning som den Teaterbiennal som
anordnas i Gävle (där även utländska grupper deltar).
Man ser mycket positivt på att kommunstyrelsen initierar ett projekt att anordna en
Teaterbiennal för teatergrupper för personer med funktionsnedsättning med utgångspunkt från Glada Hudik teaterns arbete.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Förslaget om att en årlig teaterbiennal skapas i Hudiksvall för teatergrupper inom omsorgsverksamheten i Sverige är bra. Två anledningar finns till att stödja förslaget. För
det första bör Hudiksvalls kommun ta ytterligare initiativ när det gäller hur man förvaltar och utvecklar den goodwill Glada Hudikteatern har åstadkommit. En teaterbiennal kan vara en av flera verksamheter som förstärker kommunens profil att befrämja innanförskap och lyfta fram människor med svag ställning i samhället.
För det andra ser man i dag hur kulturella evenemang skapar intresse för anordnande
kommuner och de positiva effekter detta har för handel, hotell och restauranger. En
teaterbiennal skulle kunna bidra till detta för Hudiksvall. Förslaget bör tas upp i en
samlad diskussion om vilka olika events och initiativ kommunen bör satsa på för att
fylla visionen Glada Hudikandan med ett konkret innehåll. Förslaget ligger även i linje
med den kommande kommunala kulturplanen. Kulturavdelningen kommer att börja
med att undersöka möjligheten att bidra till detta projekt genom redan inplanerade
revydagar, barnmusikdagar samt musikdagar för personer med funktionsnedsättning.
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Kulturavdelningen har inga särskilda medel i budget för risktagande eller kostnader för
en årlig teaterbiennal i Hudiksvall.
Omsorgsnämnden har föreslagit att motionen bifalls. Nämnden ser positivt på idén
men påtalar att de ekonomiska konsekvenserna måste beaktas.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen bifalls.
Kommunfullmäktige har återremitterat motionen till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning med motiveringen att utreda kostnader.
Lärande- och kulturnämndens yttrande 2

Motionen ligger i linje med kulturavdelningens planering och de kan bidra genom att
kulturutvecklarna arrangerar en teaterbiennal på en viss del av sin arbetstid. Förutom
den arbetsinsatsen beräknas kostnaden för en teaterbiennal i Hudiksvall till cirka
140 000 kronor. Lärande- och kulturförvaltningen har inga medel i budget för
risktagande eller kostnader för att anordna en teaterbiennal.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Håkan Rönström (M), föreslår att kommunfullmäktige initierar ett projekt som ska
leda till att ett teatermöte skapas i Hudiksvall för teatergrupper inom
omsorgsverksamheten i Sverige, att lärande- och kulturnämnden blir huvudman för
projektet, att den beräknade kostnaden 140 000 kronor, täcks ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov, samt att motionen därmed anses vara besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att initiera ett projekt som ska leda till att ett teatermöte skapas i Hudiksvall för
teatergrupper inom omsorgsverksamheten i Sverige,
att lärande- och kulturnämnden blir huvudman för projektet,
att den beräknade kostnaden 140 000 kronor, täcks ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov, samt
att motionen därmed anses vara besvarad.
______
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§ 39 Medborgarförslag om att yttranden bereds utrymme i
kommunens utredningar
Ärendebeskrivning
Sven G Enström, Hudiksvall, har i medborgarförslag, daterad den 12 juni 2012,
föreslagit att även hans yttranden skall beredas utrymme i kommunen utredningar.
Medborgarförslaget har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna har ingen skyldighet eller praktisk
möjlighet att hämta in yttranden från alla personer som berörs vid handläggning och
beslut enligt kommunallagstiftningen. Vid handläggning av och beslut i ärenden, som
endast berör enskilda personer vid speciallagsreglerad verksamhet, som inom tex
socialtjänsten eller bygglovshanteringen, bereds alltid direkta berörda personer
möjlighet att lämna synpunkter.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______
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§ 40 Marknadsföringsförslag om utrustning för mätning av
soltimmar på Hölick
Dnr 2012-353-840
Ärendebeskrivning
Lars-Åke Göransson, föreslår till kommunen att antalet soltimmar bör mätas vid
Hölick, Hudiksvall och att en mätutrustning för ändamålet placeras där. Hudiksvall
skulle därmed vara med i solligan på TV och få bra publicitet. Göransson har vid
kontakt med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI fått beskedet att
man i dagsläget inte har några planer för en utrustning i Hudiksvall, men med en
medfinansiering från Hudiksvalls kommun kanske det vore en möjlighet. Kostnaden
beräknas vara mellan 100 000 kronor till 150 000 kronor.
Turistbyråns yttrande

Även om ett intresse finns för en mätpunkt vid Hölick finns inte medel inom
turistbyråns budget att genomföra detta. Turistbyrån föreslår att förslaget avslås.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget avslås.
Mikael Löthstam (S), föreslår att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att utreda om det finns möjlighet till finansiering av förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till kommunledningsförvaltningen för att utreda om det finns
möjlighet till finansiering av förslaget.
______
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§ 41 Medborgarförslag om vandrarhem i
Magasinet/Tullhuset och sommarcafé i Tullhuset
Dnr 2012-383-035
Ärendebeskrivning
Lena Bodin, Hudiksvall föreslår i medborgarförslag att vandrarhem inryms i
Magasinet/Tullhuset och ett sommarcafé, glassbar och turistbyrå inryms i Tullhuset,
Hudiksvall. Området är turistvänligt, med centralt läge och gott om parkeringsplatser.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning. Yttranden har inhämtats från tekniska nämnden, byggnadsnämnden och
turistbyrån.
Tekniska nämndens yttrande

Hela området i fråga ingår i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för
östra hamnområdet. Tekniska förvaltningen tolkar att de politiska ambitionerna för
området är i stort i linje med de förslag som har lagts. Man önskar att mer publik- och
besöksinbjudande verksamheter etablerar sig i området (Solbryggorna t.o.m. Gula
magasinen). Denna önskan påverkar man genom arbetet med den fördjupade
översiktsplanen, detaljplaner, bygglov, markaffärer och behoven för den egna
verksamheten.
Om Tullhuset kan det nämnas att det idag är helt uthyrt, i huvudsak till
Kustbevakningen, som har sina kontor och sitt fartyg där. Hyresgästen har en tydlig
marin koppling och bidrar positivt till området med sin närvaro. Byggnaden är
olämplig att omvandla till en restaurang med hänseende till tillgänglighet,
förutsättningar för ventilation m.m.
Tekniska nämnden tackar för förslagen och hänvisar till fortsatta planprocesser.
Byggnadsnämndens yttrande

Enligt detaljplanen har området beteckningen Th, det vill säga, tillåten användning är
hamnändamål. En fördjupad översiktsplan är under framtagande. Enligt förslaget, som
varit ute på samråd, bör området användas för publika verksamheter.
Nuvarande användning av Tullhuset är kontorsverksamhet och magasinet används
som en förrådsbyggnad. Tullhuset skulle troligtvis kunna omvandlas till föreslagen
användning, men däremot är magasinet en sådan byggnad som det är tveksamt om den
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kan byggas om till vandrarhem.
Turistbyrån i Tullhuset får anses vara liknande dagens, men däremot måste en
användning som vandrarhem i byggnaderna föregås av en ändring av detaljplanen.
Byggnadsnämnden uttalar att en användning som vandrahem i byggnaderna måste
föregås av en ändring av detaljplanen samt att övrig föreslagen användning skulle
kunna vara möjliga användningar av byggnaderna.
Turistbyråns yttrande

Om det inte är några andra verksamheter i Tullhuset är idén om vandrarhem intressant
under förutsättning att det finns en entreprenör som kan driva verksamheten. Samma
ska gäller om sommarcafé – ju mer verksamhet vi kan få i hamnen, desto fler besökare
får vi ju dit!
Turistbyråns placering är ju ständigt diskuterad och ett generellt beslut om turistbyråns
inriktning och verksamhet bör fattas innan beslut fattas om vi ska vara kopplade till en
enskild verksamhet, tex. vandrarhem.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I likhet med de yttrande som lämnats av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
tackar kommunledningsförvaltningen för förslaget och hänvisar till det pågående
planarbetet med fördjupad översiktsplan för östra hamnområdet och inriktningen mot
mer publika och besöksinbjudande verksamheterna för området.
Medborgarförslaget föreslås därmed vara besvarat.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Håkan Rönström (M), yrkar bifall till allmänna utskottes förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
______
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§ 42 Medborgarförslag om restaurang i Tullhuset
Dnr 2012-359-035
Ärendebeskrivning
Britt-Inger Svensson, Hudiksvall föreslår i medborgarförslag att en restaurang inryms i
Tullhuset, Hudiksvall.
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
handläggning. Yttranden har inhämtats från tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
Tekniska nämndens yttrande

Hela området i fråga ingår i det pågående arbetet med en fördjupad översiktsplan för
östra hamnområdet. Tekniska förvaltningen tolkar att de politiska ambitionerna för
området är i stort i linje med de förslag som har lagts. Man önskar att mer publik- och
besöksinbjudande verksamheter etablerar sig i området (Solbryggorna t.o.m. Gula
magasinen). Denna önskan påverkar man genom arbetet med den fördjupade
översiktsplanen, detaljplaner, bygglov, markaffärer och behoven för den egna
verksamheten.
Om Tullhuset kan det nämnas att det idag är helt uthyrt, i huvudsak till
Kustbevakningen, som har sina kontor och sitt fartyg där. Hyresgästen har en tydlig
marin koppling och bidrar positivt till området med sin närvaro. Byggnaden är
olämplig att omvandla till en restaurang med hänseende till tillgänglighet,
förutsättningar för ventilation m.m.
Tekniska nämnden tackar för förslagen och hänvisar till fortsatta planprocesser.
Byggnadsnämndens yttrande

Enligt detaljplanen har området beteckningen Th, det vill säga, tillåten användning är
hamnändamål. En fördjupad översiktsplan är under framtagande. Enligt förslaget, som
varit ute på samråd, bör området användas för publika verksamheter.
Nuvarande användning av Tullhuset är kontorsverksamhet.
Tullhuset skulle kanske kunna omvandlas till föreslagen användning, men en
användning som restaurang bör föregås av en ändring av detaljplanen. En sådan
användning är i linje med den publika verksamheten som avses i förslaget till
översiktsplan.
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Byggnadsnämnden uttalar att en användning som restaurang är en form av publik
användning som bör eftersträvas i hamnområdet och därför är en möjlig användning
av byggnaden, men åtgärden måste föregås av en ändring i detaljplanen. Därmed har
byggnadsnämnden beslutat att medborgarförslaget skall vara besvarat.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I likhet med de yttrande som lämnats av tekniska nämnden och byggnadsnämnden
tackar kommunledningsförvaltningen för förslaget och hänvisar till det pågående
planarbetet med fördjupad översiktsplan för östra hamnområdet och inriktningen mot
mer publika och besöksinbjudande verksamheterna för området.
Medborgarförslaget föreslås därmed vara besvarat.
Allmänna utskottet föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
______
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§ 43 Val av ledamot samt ersättare till Nätverk för
strategisk samverkan.
Dnr 2012-535-102
Ärendebeskrivning
Nuvarande Länsfolkhälsorådet ersätts med, Nätverk för strategisk samverkan, på
länsnivå.
Kommunen ska representeras i nätverket med en ordinarie ledamot samt en ersättare.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Caroline Schmidt (C) som ordinarie ledamot och Alf Norberg (V) som
ersättare.
______
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§ 44 Val av ordinarie ledamot samt ersättare till
Världsarvsrådet
Dnr 2013-056-102
Ärendebeskrivning
I samband med världsarvsförklaringen av Hälsingegårdarna har ett världsarvsråd
bildats. I rådet ingår de parter som direkt eller indirekt berörs av förvaltningen av
gårdarna. Hudiksvalls kommun har, bland andra, inbjudits att delta.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Stefan Bäckström (C) som ordinarie ledamot och Agneta Brendt (S) som
ersättare.
______
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