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§ 291 Redovisning av AB Hudiksvallsbostäders verksamhet
Ärendebeskrivning
AB Hudiksvallsbostäders VD Nils-Erik Blomdahl informerar kommunstyrelsen om
AB Hudiksvallsbostäders verksamhet avseende aktiviteter 2011 och 2012, planering av
aktiviteter 2013 samt ekonomi.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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Delges:
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§ 292 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltning om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen inklusive politisk verksamhet har förbrukat 94 % av
budget medan riktvärdet ligger på 92 %.
Kommunens verksamheter har tillsammans förbrukat 89 % av budget.
____
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§ 293 Firmateckning
Dnr 2012-488-060
Ärendebeskrivning
Allmänna utskottet har överlämnat förslag till firmateckning för år 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt eller
vice ordförande Jonas Holm jämte kommunchef Bengt Friberg eller ekonomichef
Staffan Lindvall,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall eller teknisk chef Jan Kroppegård, att
tillsvidare eller genom den de i sitt ställe förordnar, väcka, utföra och bevaka
Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och hos
andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag, samt att vid konkurs eller
exekutiv auktion bevaka kommunens talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens konton till
ordföranden Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall, finanschef Marie Nordborg,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg, Catharina
Melander, Jenny Lindberg, Lena Johansson samt Susanne Eriksson. Ordinarie attestant
skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, finanschef Marie Nordborg,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Caroline Nyberg, Catharina
Melander, Jenny Lindberg, Agneta Johansson, Susanne Eriksson och Anette Ståby,
ekonomihandläggarna Lena Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för
Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns
bankräkningar, Hudiksvalls kommuns plusgirokonton samt donationsfondernas
bankräkningar, samt
att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, finanschef Marie Nordborg, ekonomerna
Susanne Eriksson och Jenny Lindberg att, två i förening teckna Hudiksvalls kommun
vid ärenden och avtal som berör kommunens medelsförvaltning och penninghantering
(Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2010-06-03, § 86).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 294 Ansökan från Gävleborgs Ridsportförbund om bidrag
till jubileumsgala på Läkerol Arena
Dnr 2012-430-805
Ärendebeskrivning
Svenska Ridsportförbundet firar 100-års jubileum under 2012. I samband med detta
kommer det att arrangeras flera olika galor för att fira detta. Gävleborgs
Ridsportförbund genomför en gala på Läkerol Arena i Gävle. Önskan är att
kommunen ska bidra med 10 000 kronor för genomförandet av galan.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Initiativet har inte sin utgångspunkt i att någon lokalt förankrad förening begär bidrag
för att kunna medverka eller delta. Det finns inte heller några specifika insatser i
arrangemanget som är riktade mot invånarna i Hudiksvalls Kommun.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Gävleborgs Ridsportförbunds
ansökan om ekonomiskt stöd, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Gävleborgs Ridsportförbunds ansökan om ekonomiskt stöd.
______
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§ 295 Ansökan från IF Team Hudik om avskrivning av lån
samt önskan om projektbidrag
Dnr 2012-405-045
Ärendebeskrivning
IF Team Hudiksvall har ansökt om avskrivning av det räntefria lån på 130 000 kronor
som kommunen beviljade i beslut i slutet av februari innevarande år. Detta lån ska
amorteras med en tiondel per år från och med december i år. Lånet skulle användas
för att återbetala tidigare ackumulerade skulder.
Föreningen har också sökt ett bidrag på 288 910 kronor för att öka sina insatser för att
få med fler flickor med invandrarbakgrund i deras fotbollsförening. Medlen avser
möjligheten att anställa en projektledare för detta arbete.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

För cirka ett halvt år sedan redovisade föreningen hur man med det räntefria lånet
skulle lösa sina tidigare skulder. Genom den budget som fanns för innevarande år
redovisades även ett prognostiserat/budgeterat överskott på 80 000 kronor för 2012,
som skulle möjliggöra att det räntefria lånet redan under innevarande år skulle kunna
börja amorteras. I lånehandlingen är första amortering på 13 000 kronor satt till senast
30 december 2012.
Det är inte rimligt att överge det ställningstagande som Kommunfullmäktige beslutade
om tidigare i år. Men för att tillmötesgå föreningen är förslaget att villkoren skrivs om
så att det 10 åriga lånet förlängs med ett år. Det innebär att första avbetalning kan
skjutas upp till december 2013.
Den ambition som finns redovisad som bakgrund för ansökan om projektbidrag är
värdefull. Föreningar som arbetar med att hitta vägar för att nå personer med
invandrarbakgrund och därmed bidra till integration är positivt. Kommunens ordinarie
bidragssystem, med aktivitetsstöd, lokalbidrag, etc ger inte utrymme för att bifalla en
ansökan som möjliggör stöd till anställningar för att driva projekt i föreningsregi.
Relativt många föreningar skulle kunna åberopa en ny praxis för beviljande av
föreningsbidrag om den möjligheten finns.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att IF Team Hudik´s ansökan om bidrag
på 288 910 kronor avslås samt att tidigare beslutat 10 åriga räntefria lån förlängs med
ett år och därmed första amortering med 13 000 till december 2013.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har beslutat ge ekonomichef Staffan Lindvall i uppdrag, att
tillsammans med social- och fritidsförvaltningen, kontakta Team Hudik för en
genomgång av deras ekonomiska situation. Vidare har allmänna utskottet föreslagit att
IF Team Hudik´s ansökan om bidrag på 288 910 kronor avslås och att tidigare beslutat
10 åriga räntefria lån förlängs med ett år och därmed första amortering med 13 000 till
december 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Daniel Pettersson (V) jäv och deltar inte
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå IF Team Hudik´s ansökan om bidrag på 288 910 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga tidigare beslutat 10 åriga räntefria med ett år och därmed första amortering
med 13 000 till december 2013.
______
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Delges:

Protokoll

11 (46)

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Kommunstyrelsen

§ 296 Värdighetsgarantier
Dnr 2012-261-003
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2011 infördes en bestämmelse i socialtjänstlagen (2001:453) om en
nationell värdegrund för äldreomsorgen, ”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas
på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. ”Socialnämnden
ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under
trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra”.
Hudiksvalls kommun har under hösten 2011 mottagit 420 800 kronor i
stimulansbidrag för att bekosta framtagande och implementering av garantierna. Ett
förslag till värdighetsgarantier har arbetats fram och presenterats.
Garantierna omfattar, inflytande och delaktighet, kontaktmannaskap, social samvaro
och aktiviteter, kost, utbildning, tjänstelegitimation och vård vid livets slut
Pensionärsorganisationerna har fått möjlighet att yttra sig.
Omsorgsnämnden beslutade, § 71/2012, att föreslå kommunfullmäktige att anta de
föreslagna värdighetsgarantierna. Dessa värdighetsgarantier ersätter nuvarande
omsorgsgarantier.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade, § 150/2012, att återremittera ärendet
till omsorgsnämnden för ytterligare beredning med motiveringen att man i
värdighetsgarantierna ska ta större hänsyn till de enskildas individuella behov.
Omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förtydligande till förslaget. Där framgår hur
arbetet med att ta fram dessa värdighetsgarantier har gått till och hur
värdighetsgarantierna tar hänsyn till den enskilda individen.
En ändring har gjorts under rubriken, Inflytande och delaktighet, andra meningen i
andra stycket, ”Det gäller inte dig som endast har matdistribution och trygghetslarm” har tagits
bort. Anledningen till att meningen tagits bort är att få samstämmighet med kraven i
förfrågningsunderlaget i lag om valfrihet, LOV.
Omsorgsnämnden har föreslagit att yttrandet godkänns, samt att godkänna
förändringen av andra styckets andra mening i garantin, under rubriken, ”Inflytande
och delaktighet”.
Föreligger ett yttrande med förtydligande från omsorgsförvaltningen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har godkänt omsorgsförvaltningens yttrande som svar på remissen,
samt föreslagit värdighetsgarantier för Hudiksvalls kommun antas, med förändringen
av andra styckets andra mening, under rubriken ”Inflytande och delaktighet.”
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar omsorgschef Pia Andersson och
utredare Siv Cavallin i ärendet.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta värdighetsgarantier för Hudiksvalls kommun, med förändringen av andra
styckets andra mening, under rubriken ”Inflytande och delaktighet”.
______
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§ 297 Taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark 2013 – 2015
Dnr 2012-445-311
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska utskottet, §§45 och 67/2012, sett
över de taxor och regler som gäller för upplåtelse av offentlig plats.
Översynen har gjorts i den andan att förenkla språk och formuleringar, samt underlätta
och sänka kostnaderna för icke kommersiella aktiviteter.
Priserna för kommersiella inslag är höjda i de flesta fall genom avrundning.
Exempelvis 5,19 kr till 6 kr, 254 kr till 300 kr, 6 246 kr till 7 000 kr. Detta för att i
möjligaste mån kunna hålla icke kommersiella aktiviteter avgiftsfria. Avgifterna är å
andra sidan fasta i tre år och kommer inte att indexuppräknas.
En annan nyhet är att förvaltningen kommer att ställa krav på att näringsidkare
uppvisar ett registerutdrag från Skatteverket som är högst 1 månad gammalt. I ett
sådant framgår det bland annat om näringsidkaren är momsregistrerad, vilket
förvaltningen har som krav för att nyttja kommunal mark i kommersiellt syfte.
Föreligger ett förslag upprättat av tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige, att revidera regler och taxor för
upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2013-2015, enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag samt föreslagit att taxorna
är fasta under tre år (2013-2015) och ska därefter indexuppräknas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera regler och taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark
2013-2015, enligt tekniska förvaltningens förslag.
att taxorna är fasta under tre år (2013-2015) och ska därefter indexuppräknas.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 298 Utställningen mänskligt/omänskligt
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen besöker museets utställning (o)mänskligt.
______
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§ 299 Information om Landstingets mobilitetskontor
Ärendebeskrivning
Kommunekolog Åsa Terent och landstingets utvecklingsstrateg Jörgen Edsvik
informerar kommunstyrelsen om regionalt mobilitetskontor som sorterar under
landstingets TRU nämnd.
Mobilitetskontoret erbjuder fritt expertstöd till kommunerna i länet.
Målområden är:
-

Miljöfordon och förnybara drivmedel (inköpsresurs/info)

-

Resfria möten

-

Hållbara transporter med fokus på skolor och förskolor (hållbar skolmiljö)

-

Länsplanens infrastrukturåtgärder (attityder, påverkan)

Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
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§ 300 Information om kandidatsuppsats ”Effekter av
kortsiktiga bromsåtgärder i kommunal verksamhet –
En studie av Hudiksvalls kommun”
Ärendebeskrivning
Ekonom Anette Ståby informerar kommunstyrelsen om kandidatuppsatsen ” Effekter
av kortsiktiga bromsåtgärder i kommunal verksamhet – En studie av Hudiksvalls
kommun” som hon lagt fram och fått godkänd. Informationen innehåller bakgrund,
frågeställningar, resultat och analys.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 301 Krisledning
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen/krisledningsnämnden om
aktuellt läge med anledning av snöovädret (speciell händelse) kl 14.10 och kl 15.10.
Flera olyckor har hänt bla med personskador, risk finns för utsläpp av miljöfarligt
gods. Klass 1 varning är utfärdad.
____
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§ 302 Ansökan från Enångers Bygdegårdsförening om
investeringsbidrag
Dnr 2012-442-276
Ärendebeskrivning
Utifrån de nya rutinerna för bidragsansökningar har Enångers bygdegårdsförening
inkommit med en ansökan om investeringsbidrag för att konvertera uppvärmningen
till bergvärme och i delar komplettera det vattenburna systemet.
De ansöker om 105 000 kronor till investeringen. Den totala kostnaden är
sammantaget 350 000 kronor, där föreningen själva bidrar med 70 000 kronor samt att
175 000 kronor söks i bidrag från Boverket.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Det är värdefullt om energisystemet byts ut så att lokalerna blir användbara under hela
året. Dagens förhållande gör att det är svårt att hålla sammankomster i bygdegården
under vinterhalvåret då det är dyrt att hålla uppvärmningen.
Förslaget om att bevilja bidrag bygger på att föreningen kan redovisa sin egeninsats om
70 000 kronor samt att Boverket beviljar bidrag i begärd omfattning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Enångers bygdegårdsförening beviljas
ett investeringsbidrag på 105 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för oförutsett,
samt att utbetalningen av bidraget sker när föreningen redovisar att Boverket beviljat
sin del samt att föreningen redovisar sin egeninsats.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Enångers bygdegårdsförening ett investeringsbidrag på 105 000 kronor ur
kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt
att utbetalningen av bidraget sker när föreningen redovisar att Boverket beviljat sin del
samt att föreningen redovisar sin egeninsats.
______
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§ 303 Ansökan från Nianfors Naturligtvis om bidrag för
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

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.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att ärendet
återremitteras till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Uno Jonsson (S) och Kent Sjöberg (KD) instämmer i Mikael Löthstams
återremissyrkande.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstam mfl
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (46)

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Kommunstyrelsen

§ 304 Remiss angående, Nya påföljder, SOU 2012:34
Dnr 2012-283-114
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har bjudits in för yttrande gällande remissen, Nya påföljder (SOU
2012:34). Remissvar ska inkomma till Justitiedepartementet senast den 30 november
2012.
Betänkandet utreder påföljdssystemet utifrån ett antal utgångspunkter och
ställningstaganden så som tydligare regler vid återfall i brott, minska påföljden korta
fängelsestraff och utveckla andra alternativa påföljder till kortare fängelsestraff med
införande av villkorligt fängelse. Man har även tagit fram förslag på nya påföljder för
unga. I översynen har inte straffskalor inkluderats.
Betänkandet föreslår ett antal förändringar bland annat att villkorligt fängelse införs
och villkorlig dom samt skyddstillsyn tas bort. Villkorligt fängelse ska kombineras med
någon sanktion som exempelvis böter, samhällstjänst eller vårdinsats. Fängelsestraff
upp till ett år rekommenderas i betänkandet för tidigare ostraffade personer att dömas
ut villkorligt.
Återfall i brott ska följas av ett skärpt straff och bötesstraffen ska höjas. Socialtjänstens
ansvar för ungdomar som begår brott ska utvecklas. Betänkandet föreslår även
införande av nya typer av påföljder för unga i form av varningsstraff,
kontaktskyldighet och övervakning.
Yttrandet har tagits fram av kommunledningsförvaltningen tillsammans med socialoch fritidsförvaltningen.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande över betänkandet avges enligt
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen påtalar en oro för att förslaget kan öka kostnaderna i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över betänkandet enligt kommunledningsförvaltningens förslag
______
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§ 305 Medborgarförslag om camping nedanför
Köpmanberget
Dnr 2012-262-035
Ärendebeskrivning
Erling Rahm, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att ordna en camping vid
havet nedanför Köpmanberget. Tanken är att husbils- och husvagnsturism ska få en
plats nära centrum och förslagsställaren har också sett att det redan finns ett spontant
intresse för denna verksamhet på området.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen genomför för närvarande en fördjupning av översiktsplanen för östra
delen av Hamnområdet. Arbetet inkluderar den utfyllda markytan vid havet nedanför
Köpmanberget. Samrådet har redovisat två alternativ för lämplig markanvändning på
platsen: Endera bygga bostäder eller rusta upp och behålla befintliga grönytor för
utomhusaktiviteter i form av en park.
Kommunledningsförvaltningen har uppfattat att det finns ett stort intresse både bland
förtroendevalda och tjänstemän för bostäder på området nedanför Köpmanberget.
Läget i söder, nära havet och närheten till centrum skapar goda förutsättningar för ett
boende med hög kvalitet.
Från tjänstemannahåll har det lyfts fram att det bör finnas möjlighet till bostäder med
variation när det gäller höjd, typ och upplåtelseform, men tjänstemannaförslaget anser
samtidigt att det bör vara en andra etapp då utbyggnaden av hamnområdet bör starta
närmare centrum. Detta har dock ännu inte prövats politiskt och frågan är för
närvarande under beredning inför utställningsskedet.
Även om det skulle bli bostäder först i en andra etapp, vilket medför en längre tidsutsträckning innan planen förverkligas, vore det olämpligt att minska rådigheten genom
att låsa markanvändningen för campingverksamhet.
Till detta kommer att samrådsskedet inte indikerat att det skulle finnas ett tydligt intresse för en campingplats på området.
Oavsett om det blir bostäder eller en rekreations- och aktivitetspark nedanför Köpmanberget kommer det att innebära att stadsdelen kommer att samla människor och
fyllas med liv och rörelse, även utanför turistsäsong. Kommunledningsförvaltningen
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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tolkar det så att förslagsställaren vill samma sak även om han önskar ett annat användningsområde.
Med det sagda har kommunledningsförvaltningen föreslagit att medborgarförslaget
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______
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§ 306 Medborgarförslag om att lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden via radio
Dnr 2011-220-035
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Westin, Forsa, har väckt ett medborgarförslag som går ut på att förbättra
närradions utsändningar av kommunfullmäktiges sammanträden så att de kan tas emot
i hela kommunen.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Vid tiden för medborgarförslaget var det möjligt för medborgarna att ta del av kommunfullmäktiges sammanträden på två sätt, dels på plats och dels via ljudutsändningar
vilket skedde endera via webb eller via närradio. För webben gällde dessutom att
sammanträdet kunde avlyssnas i efterhand där det skedde en viss redigering för att
lyssnaren lättare skulle kunna orientera sig bland olika ärenden.
Kommunen ger stöd till närradioföreningen som ansvarar för sändningarna via radio. I
medborgarförslaget redovisas svårigheter att ta emot radiosändningar på platser
utanför Hudiksvalls stad.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är angeläget att medborgarna kan följa
kommunfullmäktiges överläggningar. Redan förra mandatperioden prövades frågan
om att införa webbsändningar med bild. Detta skulle ge mervärden för den som följer
ett sammanträde samtidigt som det också bilden kan kombineras med olika informationsinslag, t ex lägga ut vem som talar och OH-bilder som visas på sammanträdet. Detta genomfördes dock aldrig med hänvisning till att kommunen såg svårigheter
att motivera de ökade kostnaderna.
Under 2012 har kommunen gått vidare med dessa tankar och sedan ett par sammanträden tillbaka sker bildutsändningar via webben. Parallellt med detta sänds också
sammanträdena i närradion. Målsättningen är att radiosändningarna ska fasas ut och
kommunen väljer i stället modellen med webbsändningar inför framtiden.
Sammantaget medför detta att kvaliteten, såsom den upplevs hos den som följer
fullmäktiges sammanträden på distans, ökar i och med bildsändningarna. Däremot sker
detta med hjälp av en annan teknik än vad förslagsställaren anger
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget anses vara
besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses vara besvarat.
______
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§ 307 Medborgarförslag om busskort för elever under 16 år
inom kulturskolan
Dnr 2012-198-035
Ärendebeskrivning
Roger Linde, Delsbo, har väckt ett medborgarförslag med innebörden att kommunen
ska ge möjlighet för elever under 16 år inom Kulturskolan att få ett gratis busskort för
att ta sig till och från lektioner och repetitioner. Som bakgrund redovisar förslagsställaren kostnader för elever som tar sig med buss mellan Hudiksvall och Delsbo.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Medborgarförslaget väcktes i april. Då var det inte känt att kommunen senare under
året skulle utöka satsningen på de avgiftsfria resorna med kollektivtrafiken till att
omfatta även ungdomar i högstadiet, årskurs 7-9. Sedan förra året har ungdomarna
upp till och med gymnasieåldern denna möjlighet. Ungdomarna kan åka när som helst
utan avgift med kollektivtrafiken i hela Hudiksvalls kommun.
I och med denna utökning av målgruppen torde behovet av busskort vara löst. Det är
förvisso en möjlighet att ytterligare sänka åldersgränsen för när barn får möjlighet att
åka utan avgift med bussar och tåg. I Söderhamns kommun har man valt att införa
detta från 7 års ålder. Ett sådant beslut förutsätter dock att flera faktorer vägs in, t.ex.
hur många som har skolkort på grund av långa avstånd till skolan, kostnader samt
resmönster för berörd åldersgrupp. Ytterst är detta en politisk fråga och för närvarande är detta inte något som övervägs mer aktivt i kommunen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) beslutsformuleringen saka
vara att den politiska ambitionen är att genomföra medborgarförslagets intentioner så
snart ekonomin tillåter, samt att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C), Kent Sjöberg (KD)och Tommy Ljung (M) yrkar bifall till Ann
Bergs förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Ann Bergs förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann Bergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att den politiska ambitionen är att genomföra medborgarförslagets intentioner så snart
ekonomin tillåter, samt
att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
______
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§ 308 Digitala möten och handläggarstöd
Dnr 2012-241-004
Ärendebeskrivning
Kommunen har sedan början av hösten genomfört ett försök med digital distribution
av sammanträdeshandlingar. Försöket har inkluderat kommunstyrelsens båda utskott
och ett antal tjänstemän (6 politiker och 4 tjänstemän).
Som verktyg har använts ett system från Visma vid namn Diabas assistent. Det är en
modul till det IT-system som sedan länge använts som diarium i kommunen Diabas
Systemet används i samtliga verksamheter utom Plan och bygg samt Miljö som har
egna dokumenthanteringssystem. Möjligheter finns för att skapa integrationer mot
båda dessa system.
För att administrera sammanträden och handlingar används en annan modul,
Handläggarstödet. Modulen ger möjligheter att åstadkomma ett helt digitaliserat
dokumentflöde från registrering via handläggare till nämnd.
För att optimera effekterna när det gäller kvalitet och effektivitet är det viktigt att man
tar i beaktande hela kedjan av aktiviteter från det att ärendet registreras, handläggaren
får i uppdrag bereda ärendet, fram till dess att det hanterats i nämnden.
Det finns ytterligare några moduler som är möjliga att koppla till Diabas Assistent för
att göra det möjligt att söka och läsa befintliga handlingar från diariet och att enkelt
etablera kommunikation omkring ärenden och dokument utan att lämna systemet.
Fördelar/ Nackdelar



Kvalitetsvinster genom bland annat en större kontroll över ärendeflödet,
tillgång till kompletterande material (till exempel från tidigare behandling av
angränsande/sammanhängande ärenden)



Effektivare ärendeprocess när flödet blir digitaliserat i sin helhet



Minskade kostnader förknippade med hanteringen av pappershandlingar



Beroende av teknisk tillgänglighet



Inlärningströskel för mindre datavana användare



Risk för dubblerade processer (till exempel en digital och en analog)
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Kommunen föreslås, att med start i kommunstyrelsen, påbörja en stegvis driftsättning
av den testade lösningen och att man redan från början bygger förutsättningar för ett
digitaliserat dokumentflöde genom att involvera ett antal tjänstemän som ofta skriver
ärenden till kommunstyrelsen.
Kostnader

Licenser
Diabas Handläggarstöd, engångskostnad 125 000 kr, årskostnad 31 250 kr
Diabas Assistent (inkl. modulerna ”Möten”, ”Politiker” samt ”prenumeration”),
engångskostnad 175 000 kr, årskostnad 43 750 kr.
Licenskostnaderna avser obegränsad användning i hela kommunen
Hårdvara
Läsplattor, uppskattningsvis 24*5 000 kr=120 000 kr
Konsultkostnader
Installation, uppskattningsvis 50-60 000 kr
Utbildning
Uppskattningsvis 25 000 kr
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att bygga ut ITsystemet Diabas med modulerna Handläggarstöd och Assistent samt, att kostnaderna,
500 000 kr för licenser, hårdvara, konsultmedverkan och utbildning tas ur
kommunstyrelsens medel för oförutsett 2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) bifall till allmänna utskottets
förslag dock att kostnader ska finansieras i bokslut 2012.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Ann Bergs förslag eller till
allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann Bergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bygga ut IT-systemet Diabas med modulerna Handläggarstöd och Assistent
att kostnaderna, 500 000 kr för licenser, hårdvara, konsultmedverkan och utbildning
finansieras i bokslut 2012.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 309 Medlemskap i Hydraulikkluster
Dnr 2012-315-141
Ärendebeskrivning
I syfte att stärka den regionala utvecklingsmiljön inom hydraulik- och
mekatronikområdet har ett antal företag med stöd från kommunen bildat Hudiksvalls
hydraulikkluster ideell förening. För att utröna hur stort intresset är bland övriga
företag i branschen och hur man skulle kunna gå vidare för att skapa ett hydraulik- och
mekatronikkluster i Hudiksvallsregionen, genomförs för närvarande en förstudie.
Kommunstyrelsens beslutade, § 201/2012, att kommunen inte ska gå in som medlem i
den ideella föreningen Hudiksvalls hydraulikkluster med hänvisning till att Hudiksvalls
Näringslivs AB är med och därmed kan anses representera kommunen. Det har dock
framkommit att det vore en viktig markering och har ett stort symbolvärde om
kommunen som förvaltningsorganisation också kan vara medlem. Det kan ha stor
betydelse för föreningens legitimitet inte minst i regionala-, nationella och
internationella sammanhang.
Kostnaden för medlemskapet är 100 kr per år samt en årlig servicekostnad på 1000 kr.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls kommun ansöker om
medlemskap i Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förening, och att kostnaderna belastar
kontot för kommunstyrelsen oförutsedda kostnader under 2013 och beaktas i budget
för 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ansöker om medlemskap i Hudiksvalls hydraulikkluster ideell
förening,
att kostnaderna belastar kontot för kommunstyrelsen oförutsedda kostnader under
2013 och beaktas i budget för 2014, samt
att som kommunens representant i föreningen, utse Olle Persson.
______
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§ 310 Förtydliganden av Kostnämndens ansvarsområde
och förvaltningsorganisation
Dnr 2011-504-003
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 28 november 2011 att från landstinget Gävleborg
överta huvudmannaskapet för den gemensamma kostnämnden. Samtidigt fastställdes
reglementet för den nya kostnämnden med Hudiksvalls kommun som huvudman.
Landstinget tog motsvarande beslut under hösten 2012 vilket gjort att kostnämnden
inte kunnat påbörja sitt arbete på allvar förrän nu.
Samarbetet och de ekonomiska villkoren regleras i ett samverkansavtal vilket
landstinget sagt upp från 1 april 2014. Diskussioner pågår om samarbetet ska fortsätta
och i sådant fall hur det ska se ut och på vilka villkor. Under 2013 kommer den
gemensamma kostnämnden att verka. Det har visat sig finnas behov av att förtydliga
kostnämndens ansvarsområde och förvaltningsorganisation.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att, för att undvika otydligheter i
gränsdragningen mellan de som producerar måltiderna och de som ansvarar för de
verksamheter där måltiderna intas, bör lämpligen en beställar/utförarorganisation
tillämpas. Det skulle innebära att kostnämnden ansvarar för produktionen av
måltiderna medan lärande- och kulturnämnden, omsorgsnämnden och landstinget
Gävleborg är att se som beställare.
För att inte behöva inrätta ytterligare en självständig förvaltning för kostnämndens
verksamhet har den föreslagits ingå som en avgränsad del i omsorgsförvaltningen med
dess förvaltningschef som högsta ansvarig tjänsteman.
Vid kommunstyrelsen sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter. Efter 20 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar
att tolka reglementet för den gemensamma kostnämnden så att ansvaret för
produktionen av all måltidsverksamhet vid Hudiksvalls kommun och vid Hudiksvalls
sjukhus åvilar kostnämnden utifrån de beställningar som görs av de verksamheter där
måltiderna intas.
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§ 311 Försäljning av kommunens skogsbestånd
Dnr 2012-200-253
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens behandling av budgeten för 2012 samt prognos 2013-2015,
§ 264/2011, beslutades:
att uppdra till tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till försäljning av
kommunens skogsbestånd (någon avgränsad del) för att finansiera både upprustning och utbyggnad av
kommunens förskolelokaler.
Tekniska förvaltningen har gått igenom kommunens skogsbestånd och gjort en
översiktlig värdering och prioritering av skogsmarken ur kommunalt perspektiv.
Följande parametrar har bedömts: areal, rekreation, natur, exploatering bostäder,
exploatering industri, skogsproduktion, strategiskt värde. Varje parameter har värderats
i en skala 1-5 och med 5 som högst värde ur kommunalt perspektiv. Skogsområdena
har erhållit totala värden mellan 9 och 26 och de med lägst värde bör således säljas
först.
Totalsumman blir vägledande för i vilken ordning skogsmarken kommer att säljas,
men omprioritering och val av försäljningsobjekt beslutas efterhand med en
bedömning av vad som är lämpligast vid försäljningstillfället.
En försäljning av ca 500 ha/år 2012 respektive 2013 bedöms som lämplig riktpunkt
med hänsyn till marknaden.
En försäljning av 500 ha skogsmark med blandat skogsinnehåll skulle kunna inbringa
cirka 15 miljoner kronor.
En uppgradering av skogsbruksplanen för respektive försäljningsobjekt med en
naturvärdesinventering som underlag för försäljningen bedöms som nödvändig.
Eftersom skogsförsäljningen fortskrider så måste driftbudgeten för skogsdriften
beaktas i budgetarbetet.
Kommunstyrelsen har förslagit, § 156/2012, att uppdrag ges till tekniska nämnden att
försälja del av kommunens skogsinnehav enligt de av tekniska förvaltningen
upprättade förutsättningar och i huvudsak enligt prioriteringsordningen med ca 500
ha/år, totalt max 1000 ha.
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Kommunfullmäktiges beslutade, § 110/2012, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning för att utreda och belysa följande frågor:
1. Kommunens framtida och strategiska behov av skogsmark, för att kunna byta
till sig mark för handel/industri eller för kommunens framtida egna
utvecklings behov, ska utredas och belysas innan beslut fattas.
2. De ekonomiska konsekvenserna för kommunen av en försäljning är inte
redovisad mer än vad en eventuell försäljning skulle kunna inbringa.
3. Konsekvenser på driftbudgeten för tekniska nämnden är inte belyst i
underlaget.
4. Att en principdiskussion ska föras om vad fullmäktige anser vara tätortsnära
skogar.
Tekniska nämnden överlämnade, § 140/2012, en utredning avseende svar på
återremiss till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottet har förslagit att uppdrag ges till tekniska nämnden att försälja del
av kommunens skogsinnehav enligt de av tekniska förvaltningen upprättade
förutsättningar och i huvudsak enligt prioriteringsordningen med ca 500 ha/år, totalt
max 1000 ha, samt att alla försäljningsärenden överskridande 1 miljon kronor ska
avgöras av kommunfullmäktige.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård i
ärendet och presenterar tekniska förvaltningens utredning som svar på återremissen.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att, innan beslut tas i frågan ska en
principdiskussion i kommunfullmäktige genomföras, om hur tätortsnära skogar
definieras kopplat till en översyn av översiktsplanen. Yrkar i andra hand avslag på
allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C), Kent Sjöberg (KD) Birgitta Medin (M)och Tommy Ljung (M)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Majvor Westberg-Jönsson (S) Olle Borgström (S) och Siw Karlsson (S) yrkar bifall till
Mikael Löthstams förslag.
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. Efter 5 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
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Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
förslag om en principdiskussion i kommunfullmäktige, och finner att
kommunstyrelsen avslår detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den röstar avslag på Mikael Löthstams
förslag röstar JA, den som röstar bifall till förslaget röstar NEJ. Vinner NEJ har
kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Tommy Ljung (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) röstar
JA.
Mikael Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå Mikael
Löthstams förslag om en principdiskussion.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA, den som röstar avslag till förslaget röstar NEJ. Vinner
NEJ har kommunstyrelsen avslagit allmänna utskottets förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Tommy Ljung (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) röstar
JA.
Mikael Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdrag ges till tekniska nämnden att försälja del av kommunens skogsinnehav
enligt de av tekniska förvaltningen upprättade förutsättningar och i huvudsak enligt
prioriteringsordningen med ca 500 ha/år, totalt max 1000 ha, samt
att alla försäljningsärenden överskridande 1 miljon kronor ska avgöras av
kommunfullmäktige.
Emot besluten och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (46)

Sammanträdesdatum

2012-12-06

Kommunstyrelsen

§ 312 Projekt för genomlysning och förändringsanalys av
lärande- och kulturnämndens verksamhetsområde
Dnr 2012-501-001
Ärendebeskrivning
Inom lärande- och kulturnämndens verksamhetsområde har det aktualiserats ett behov
av att genomföra en genomlysning och en förändringsanalys. Verksamhetsområdet har
stora krav på förändringar med anledning av nya lagkrav, minskade elevgrupper i
gymnasieåldrar, kostnadsutvecklingen mm
Till detta pågår det parallellt olika lokal- och fastighetsutredningar. Sammantaget ger
detta ett behov av att genomföra ett analysarbete som kan ta sikte på såväl kortsiktiga
som långsiktiga förändringar för att balans i förändringsarbetet och verksamheten
anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunledningsförvaltningen får ett
uppdrag att stödja lär- och kulturförvaltningen i efterfrågad genomlysning. För att
förstärka ekonomiavdelningens verksamhetskompetens avseende främst
utbildningsområdet kommer extern kompetens knytas till uppdraget. Den externa
resursen kommer att anställas på halvtid för perioden december 2012 – 30 april 2013.
Kostnaden beräknas till 125 000 kronor, till detta kommer vissa andra externa tjänster
för underliggande statistikframtagning mm. Den totala kostnaden beräknas till max
150 000 kronor. Förslaget innebär att 25 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsett 2012 samt 125 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsett 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S):
att kommunstyrelsen beslutar att upphandla en extern konsult för genomlysning av
lärande- och kulturnämndens verksamhet,
att avsätta upp till 500 000 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett för
ändamålet 2013,
att kommunstyrelsens allmänna utskott erhåller rapporter vid ordinarie sammanträden,
samt
att arbetet med översynen avrapporteras i kommunstyrelsen i mars och med
slutrapport i kommunstyrelsen i juni 2013.
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Ann Berg (FP) yrkar att kommunstyrelsen beslutar:
att genomföra föreslaget projekt för genomlysning och förändringsanalys av lärandeoch kulturnämndens verksamhetsområde, samt
att finansiera projektet med 150 000 kronor i bokslut för 2012.
Kåge Wallner (MP), Jan-Erik Jonsson (C) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Ann
Bergs förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Ann Bergs förslag eller till
Uno Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann Bergs förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra föreslaget projekt för genomlysning och förändringsanalys av lärandeoch kulturnämndens verksamhetsområde, samt
att finansiera projektet med 150 000 kronor i bokslut för 2012.
Mot beslutet och till förmån för Uno Jonssons förslag reserverar sig Mikael Löthstam
(S), Lena Hallqvist (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson
(S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
____
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§ 313 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.
Kommunstyrelsen beslutade, § 272/2012, att uppdra till allmänna utskottet att till
nästa kommunstyrelsesammanträde ge förslag på hur arbetsgruppen ska vara
organiserad.
Frågan har överlämnats till utvecklingsutskottet för förslag om representationen i
gruppen. Personvalen förrättas sedan i kommunstyrelsen.
Utvecklingsutskottet har förslagit att samtliga partier representeras i en parlamentarisk
grupp av en ledamot, förutom socialdemokraterna, som representeras av två
ledamöter. Planeringschefen utses till sekreterare.
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga partier representeras i en parlamentarisk grupp av en ledamot, förutom
socialdemokraterna, som representeras av två ledamöter. Planeringschefen utses till
sekreterare, samt
att utse Ann Berg (FP), Håkan Rönström (M), Sture Jonsson (MP), Bengt-Åke Nilsson
(C), Lars Berglund (V), Mikael Löthstam (S), Annika Huber (S), Kent Sjöberg (KD)
och vakant (SD) till representanter i arbetsgruppen.
______
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§ 314 Intern kontrollplan 2012
Dnr 2012-499-100
Ärendebeskrivning
I nämndens internkontrollplan är det 6 rutiner som ska kontrolleras och en
tillkommande rutin som avser ramavtalstrohet hos samtliga nämnder/förvaltningar.
Rutinen för hantering av uppkommen löneskuld i samband med arbetsrättsliga frågor
har inte kontrollerats eftersom inga ärenden uppstått.
Tre rutiner är ok men behöver förbättras. Exempel på förbättringar är att
dokumentera rutinen, komplettera den och se till att den utförs enligt plan. Rutinen för
betalning av leverantörsfakturor bedöms som mindre bra. Åtgärder för att få den att
fungera bättre är bl.a. översyn av attestreglementets uppbyggnad och funktion,
utbildningsinsatser och förändringar i samband med införande av E-handel. Rutinen
ersättarsystem fungerar bra.
Den tillkommande kontrollen, föreslagen av Kf 2012-09-24, för rutinen att säkerställa
att teckande ramavtal följs, att de avtal som finns är kända samt att lokalt tecknade
avtal registreras hos Inköp Gävleborg är under behandling och resultatet kan därför
inte redovisas i dagsläget.
Allmänna utskottet har föreslagit att uppföljningsrapport för kommunstyrelsens
interna kontrollplan 2012 godkänns samt att samtliga nämnder och styrelses rapporter
för intern kontrollplan 2012, behandlas i samband med bokslut i februari 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsens interna kontrollplan 2012.
att samtliga nämnder och styrelses rapporter för intern kontrollplan 2012, behandlas i
samband med bokslut i februari 2013.
______
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§ 315 Yttrande över regional utvecklingsstrategi, RUS
Dnr 2012-302-100
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har upprättat förslag till utvecklingsstrategi, RUS, för Gävleborg
perioden 2013-2020 benämnd Nya möjligheter. Strategin innehåller vision, mål och
delmål till vilka det redovisas förslag på indikatorer. Strategin ersätter tidigare regional
utvecklingsplan.
Tillstrategin kommer det att fogas program av genomförandekaraktär tex
näringslivsprogram. Dessa pekar ut åtgärder som visar hur RUS ska genomföras.
Kommunledningsförvaltningen har efter samråd med företrädare för andra
förvaltningar och bolag inom kommunen upprättat förslag till yttrande.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) att följande läggs till
yttrandet:
”Vi saknar områden som miljö, klimat, energi, innovation och entreprenörskap. Det är
allvarligt i en region som har potential att utveckla dessa områden och som dessutom
har en industrisammansättning som använder dubbelt så mycket energi som resten av
landet.
RUS saknar förankring i viktiga styrdokument som EU 2020 och därmed minskade
möjligheter att få ekonomiska medel för regional utveckling inom områden där vi så
väl behöver det. EU anger 5 nyckelområden med nyckeltal och som ska uppnås fram
till 2020 för en hållbar tillväxt. De områdena är sysselsättning, FoU och innovation, klimat
och energi, utbildning, fattigdom och utestängning.
Nyckelord saknas i strategin för att ge tillgång till projektmedel för innovation,
näringslivsutveckling, klimat- och miljöarbete.
Högskolan i Gävle driver i samarbete bl a med Länsstyrelsen projektet Klimatneutralt och
konkurrenskraftigt Gävleborg 2050. Projekt borde ha varit omnämnt i ett regionalt
strategidokument som tar sikte på 2020.”
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslaget till yttrande med ovanstående tillägg.
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§ 316 Lägesrapport ang fastighetsöversyn
Dnr 2009-274-001
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 4 oktober 2012 att lägesrapport över hur arbetet med
fastighetsöversyn fortskrider sker till kommunstyrelsen 6 december 2012.
Kommunchef Bengt Friberg lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde en
lägesrapport samt informerar om den tjänstemannagrupp som bildats.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 317 Gemensam PA-funktion i Hälsingland
Dnr 2011-524-022
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Hälsingerådets sex kommuner har PwC genomfört en utredning av
förutsättningarna för ett utökat samarbete inom Pa-området i Hälsingland. Samverkan
kan vara en väg för effektivare verksamheter genom rätt och kompetent HR/lönestöd.
I utredningen bedöms att samverkan måste organiseras med tydlighet och en
konsekvent ledning av den eventuellt nya HR – enhet. En gemensam verksamhetsplan
för de sex kommunerna behövs. Vidare rekommenderas en gemensam HRorganisation där både HR- och lönefunktionerna ingår. Förslag till genomförandeplan
presenteras.
Besked från kommunerna ska lämnas till Hälsingerådet under mars 2013.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 6
december 2012 och att PwC inbjuds för information.
Kommunstyrelsen beslutar
att behandla ärendet vid extra sammanträde den 23 januari 2013.
______
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§ 318 Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad
Dnr 2012-489-021
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog 2001 beslutet att ”Heltid ska vara en rättighet och deltid en
möjlighet”.
Personalavdelningen har identifierat att berörda förvaltningar är omsorgsförvaltningen,
lärande- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. Övriga förvaltningar har
bedömts inte få några större problem med önskad sysselsättningsgrad.
Sedan 2001 har kommunens genomsnittliga sysselsättningsgrad ökat successivt. De
senaste fem åren har den legat på 92 %. Omsorgsförvaltningen är den förvaltning som
har lägst sysselsättningsgrad, 87,52 i genomsnitt. Omsorgsförvaltningen har även flest
ofrivilliga deltidsanställningar. Här har även de största insatserna för att höja
sysselsättningsgraden gjorts. Avtal har skrivits med ca 500 anställda inom Kommunal
om flexibel arbetstid med rättighet till önskad sysselsättningsgrad.
Ett förslag till beslut har arbetats fram i en arbetsgrupp med representanter från
berörda förvaltningar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att samtliga tillsvidareanställda i
Hudiksvalls kommun ska erbjudas heltid med rätt till önskad sysselsättningsgrad, att
varje förvaltning bildar en arbetsgrupp, där fackliga organisationer är representerade,
för att utforma regler och rutiner för rätten till önskad sysselsättningsgrad, arbetet sker
i samråd med Pa-konsulter, att förvaltningschef efter samråd med personalchef,
föreslår vilka befattningar/yrkesgrupper som ska undantas från rätten till önskad
sysselsättningsgrad. Förslaget ska vara föremål för samverkan i respektive förvaltnings
samverkansgrupp samt, att önskad sysselsättningsgrad ska vara genomförd före 201701-01 i hela kommunen.
Allmänna utskottet har beslutat att återrapportering i ärendet sker till allmänna
utskottet i juni 2013 samt i övrigt tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen diskuterar ärendet och kommer fram till att ärendet överlämnas till
kommunstyrelsens allmänna utskott i egenskap av personalorgan.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ärendet till allmänna utskottet för handläggning och beslut.
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§ 319 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om framtiden för
Kulturhuset Glada Hudik samt om Hälsinglands museum.
____
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§ 320 Upplåningsramar och kommunal borgen 2013
Dnr 2012-514-045
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis beslut
om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar för kommunens
egen nyupplåning och omsättning av lån.
Ekonomiavdelningen har lämnat föreslag på upplåningsramar och kommunal borgen
för 2013.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2013 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt 43
mkr (varav va-renhållning 43 mkr) samt att omsättning av lån får ske inom en ram på
52 mkr (varav va-renhållning 36 mkr)
att under 2013 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder (5565078267) med 50 mkr gällande nyupplåning och med 300 mkr avseende omsättning av lån
att under 2013 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis (5561973669) med 17 mkr avseende omsättning av lån
att under 2013 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB (5562416494) med 10,2 mkr gällande nyupplåning och med 3 mkr avseende omsättning av lån,
samt
att under 2013 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (556315-5125)
med 4 mkr avseende omsättning av lån.
_____
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§ 321 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-373-106
1

Beslut från Hofors kommun om gemensam satsning på e-samhället

2

Dnr 2011-142-214
Samrådsyttrande över ändring av detaljplan för Mo m fl Medskog

3

4

Dnr 2011-211-108
Kammarrättens dom att upphäva förvaltningsrättens dom ang
laglighetsprövning enligt kommunallagen
Dnr 2012-109-430
Åtgärdsprogram för klimat och energimål i Gävleborgs län

______
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§ 322 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-11-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-11-20
____
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