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§ 203 Redovisning av AB Hudiksvallsbostäders verksamhet
Ärendebeskrivning
AB Hudiksvallsbostäders och VD Nils-Erik Blomdahl informerar kommunstyrelsen
om AB Hudiksvallsbostäders verksamhet avseende aktiviteter 2012 och 2013,
planering av aktiviteter 2014.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 204 Yttrande över kompetensprogrammet – Regionalt
genomförandeprogram för Gävleborg 2014 – 2020
Dnr 2013-399-442
Ärendebeskrivning
Utifrån den antagna Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) för Gävleborg 2014 - 2020
har ett förslag till genomförandeprogram, på en av Utvecklingsstratgins drivkrafter –
kompetens, utarbetats. Programmet skall peka ut åtgärder som visar hur RUS skall
genomföras.
Programmet är nu skickat på remiss bl.a. till Hudiksvalls kommun. Lärande- och
kulturförvaltningen har formulerat ett förslag till yttrande:
Den övergripande målbilden i programmet är Kvinnor, män, flickor och pojkar i
Gävleborgs län har förmåga att omsätta kunskap till handling och skapa
morgondagens samhälle och arbetsliv.
Kompetensprogrammet skall genomsyra allt arbete, inte minst gällande länets
utbildningssystem och arbetsliv och ligga till grund för prioriteringar i de regionala
strukturfondsprogrammen. De tre strategiska målområdena är:


Förutsättningar för lärande



Utbildning



Kompetensförsörjning

Varje strategiskt målområde har sedan två prioriterade inriktningar som mäts genom
indikatorer med mätbara mål för 2017 och 2020.
Yttrande


De regionala programmen ska beskriva konkreta åtgärder och ansvariga
aktörer d v s hur strategin ska genomföras. Åtgärdsförslagen i
kompetensprogrammet är inte konkreta, och begreppet åtgärd finns inte i
dokumentet. Aktiviteter nämns men vilka som är utförare anges i allmänna
ordalag



Generellt bör dokumentet uppdateras mot aktuell lagstiftning, se punkter
nedan.
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I den Regionala utvecklingsstrategin avhandlas hela utbildningsväsendet, från
förskola upp till Högskola. I Kompetensprogrammet behandlas till största del
utbildning över grundskolenivå. Lärande- och kulturförvaltningens
förvaltningschef har lämnat synpunkter på detta förhållningssätt och betonar
bl.a. förskolans och grundskolans demokratiska och kompensatoriska uppdrag.



Sidan 14 sista stycket samt i summering saknas Vuxenutbildning och
Yrkeshögskola



Sid 21 stycke 2, sista meningen; ”Det är dock värt att notera att bland de som
fortsätter att studera direkt efter gymnasiet är andelen elever med utländsk
bakgrund högre än de som är födda i Sverige” Fotnot? Var har denna uppgift
hämtats ifrån?
På sid 29 tredje stycket skrivs också om gruppen utlandsfödda – denna bild blir
otydlig



Sid 23 stycket som börjar ” vi behöver höja kvaliteten i de grundläggande
skolformerna….Utbildning av hög kvalitet…” denna text är tagen från den
gamla skollagen.



Sid 24 Prioriterad inriktning; ”I Gävleborg har vi utbildning av god kvalitet där
varje individ ges förutsättning att uppnå målen för utbildningen”. Det framgår
inte av nulägesbeskrivningen att vi har en utbildning av sämre eller mindre god
kvalité.
Indikator ”Andelen elever som avslutar grundskolan med behörighet till
gymnasiet. Gy 11 – behörighet till yrkesprogram och högskoleförberedande
program.
Indikator ” Andelen elever som avslutar gymnasiet med slutbetyg….” Det
heter gymnasieexamen.
Indikator ”Andelen elever behöriga till högskola” – När mäts detta, direkt efter
avslutat gymnasium eller inom x antal år? Nämnas bör också att elever från
yrkesprogram kommer att få rätt att läsa in högskolebehörighet på Komvux.
Förslag på ytterligare Indikatorer – andel avhopp från gymnasieskolan,
övergångsfrekvens till högskola – tidigare övergång och flera



Sid 25 Indikator ”Möjlighet till validering” – Är detta en indikator?



Sid 26 Prioriterad inriktning ” I Gävleborg utvecklas utbildningsaktörer genom
samverkan med arbetslivet”
Indikator ” Andel skolor i Gävleborgs läns kommuner som genomför någon
form av arbetslivskunskap i grundskolan” Hur mäts detta? Någon form av?
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Indikator ” Andel studie- och yrkesvägledare som upplever att den egna skolan
i stor utsträckning samverkar med arbetslivet” Är detta ett mått på den
prioriterade inriktningen?, vad menas med ” i stor utsträckning” ? Är Studieoch yrkesvägledare en utbildningsaktör?
Indikator ” Hur företagen i Gävleborg upplever skolans attityder till
företagande” – Är detta ett bra mått på inriktningen – mäts detta i
Näringslivsrankingen?


Sid 29, tredje stycket, meningen ” En av dem är bristande samarbete mellan
skola och arbetsliv” – vilken undersökning visar detta?



Sid 32 Prioritrad inriktning ” I Gävleborg stärks de etablerade på
arbetsmarknaden genom systematisk kompetensplanering och
kompetensutveckling”
Indikator ”Antal företag som arbetar systematiskt med kompetensplanering
och kompetensutveckling” Här är det viktigt att ta tillvara den kompetens som
byggts upp i projektet ”Bra Före”.
Indikator ”Andel av arbetstiden som används till kompetensutveckling”. Hur
skall detta mätas?

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar verksamhetschef Maria Ström Åslund
i ärendet.
Vissa ändringar i förslaget görs vid kommunstyrelsens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående yttrande som svar på Region Gävleborgs remiss;
Kompetensprogrammet- Regionalt genomförandeprogram för 2014 - 2020.
____
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§ 205 Information ang. investeringsplan för Läroverket
Dnr 2012-205-600
Ärendebeskrivning
Avdelningschef Charlotta Butler, informerar om det aktuella läget i ärendet.
Tidsplan

Anbudsförfrågan lämnades ut, på EU-nivå, 9 september 2013.
Anbudet ligger ute i 40 dagar, dvs. till 21 oktober 2013.
Tilldelning, 28 oktober 2013 (en utvärdering beräknas ta ca.7 dagar)
Överprövning, 6 november 2013 (10 dagar)
Avtal kan vara klart 11 november 2013, (med klausul för kommande kf-beslut)
Beslut i kommunfullmäktige, 25 november 2013
Byggstart 2014 januari
Slutbesiktning i maj 2016.
Ordförande tackar för informationen
______
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§ 206 Projektet ENIG - ungdomsanställningar
Dnr 2013-190-142
Ärendebeskrivning
Kommunens arbetsmarknadsenhet, socialtjänst och kommunledningsförvaltning
driver i samråd med Arbetsförmedlingen ett utvecklingsarbete som syftar till att hitta
tätare former för samverkan mellan myndigheter som arbetar med ungdomar och unga
vuxna som varken arbetar eller studerar.
Kommunen ska skapa särskilda visstidsanställningar för ungdomar och unga vuxna.
Anställningarna ska vara under sex månader och ges i någon av kommunens
förvaltningar.
Målgrupp för de särskilda ungdomsanställningarna är unga och unga vuxna 16 - 25 år
som varken arbetar eller studerar.
Åtgärdernas innehåll och i vilken mån de uppnår önskade effekter ska utvärderas
noggrant.
En förutsättning för projektet är att medel för ungdomsanställningar finansieras ur
kommunens sociala investeringsfond.
Vision och Lärarförbundet har tillsammans med företrädare för arbetsgivaren
överenskommit att ungdomar inskrivna i ENIG ska kunna erbjudas anställning enligt
befintligt kollektivavtal gällande bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA). Samverkan kring inom vilka verksamheter sådana anställningar kan skapas pågår.
Kostnaderna för projektet beräknas enligt följande:
 Ungdomsanställningar
Ex 1)

Nettobudget 3 000 000 kr innebär 35 - 48 anställningar i 6 månader,
under en två-års period

Ex 2)

Nettobudget 5 000 000 kr innebär 59 - 79 anställningar i 6 månader,
under en två-års period

Antalet anställningar varierar beroende på vilka kostnader som följer per individ.
Kostnaderna är knutna till fackliga avtal och subventioner från
Arbetsförmedlingen. Antalet individer som får del av satsningen kommer också att
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bli högre än ovanstående exempel i takt med hur många som är anställda kortare
tid än 6 månader.
Allmänna utskottet har föreslagit att 5 miljoner kronor för särskilda
visstidsanställningar anslås ur kommunens sociala investeringsfond, samt att en
utvärdering görs per den 31 mars 2014 för att säkerställa att inga
undanträngningseffekter uppkommer.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C),
Susanne Östh (S), Kåge Wallner (MP) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att 5 miljoner för särskilda visstidsanställningar ska finansieras ur kommunens sociala
investeringsfond
att en utvärdering görs per den 31 mars 2014 för att säkerställa att inga
undanträngningseffekter uppkommer.
______
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§ 207 Ansökan från teater Agatha, om bidrag
Dnr 2013-069-860
Ärendebeskrivning
Teater Agatha har hos kommunen ansökt om ett bidrag på 100 000 kronor för
marknadsföring och inköp av ljud och ljus.
I beredningen av ärendet har lärande- och kulturnämnden lämnat ett yttrande.
Nämndens slutsats är att Teater Agatha har ett bra och ambitiöst program. Det finns
ingen klarhet i hur eventuellt kommunens förskolebarn, m.fl. skulle få del av teaterns
utbud. Nämnden har ej heller inlett någon form av dialog/överenskommelse utan
hänvisar till att det sökta beloppet ligger utanför lärande- och kulturnämndens
hittillsvarande villkor för bidrag samt att det sökta beloppet överstiger den ram
nämnden ansvarar för.
Eftersom ansökan inte ryms inom lärande- och kulturnämndens bidragsvillkor eller
ramar är förslaget att inte kommunstyrelsen beviljar bidraget.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Teater Agathas bidragsansökan
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Teater Agathas bidragsansökan
______
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§ 208 Yttrande över En ny Ungdomspolitik
Dnr 2013-317-140
Ärendebeskrivning
Utbildningsdepartementet har skickat en förfrågan till Hudiksvalls kommun om att ge
synpunkter på remisspromemorian om en ny ungdomspolitik (U2013/4442/UC).
Promemorian är ett led i arbetet med en kommande ungdomspolitiskt proposition.
Förslaget till en ny nationell ungdomspolitik tas fram för att förtydliga
ungdomspolitikens syfte och för att skapa en bättre samordning mellan statliga aktörer
som vars uppdrag faller helt eller delvis inom det ungdomspolitiska fältet, samt mellan
regioner, landsting och kommuner. Förslaget syftar också till att förtydliga den statliga
myndigheten Ungdomsstyrelsens roll och uppdrag och till att skapa ett förbättrat
system för uppföljning och utvärdering.
Den nuvarande ungdomspolitiken har kritiserats för att vara otydlig till sin utformning
och för att den inte i tillräckligt stor omfattning når ut till den regionala och
kommunala nivån – där det mesta av det reella ansvaret och möjligheten att påverka
ungdomspolitiken ligger.
Det nuvarande övergripande målet för den nationella ungdomspolitiken1 lyder ”alla
ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, alla ungdomar ska ha verklig tillgång till inflytande”
(prop. 2007/08:1). Det nuvarande ungdomspolitiska målet föreslås i promemorian
ersättas med mållydelsen ”ungdomar ska ha makt att utforma sina liv och inflytande över
samhällsutvecklingen”. Vidare ska alla regeringens insatser som berör målgruppen ha ett
ungdomsperspektiv. Ungdomars egen uppfattning om vad som är viktiga
samhällsfrågor ska i större utsträckning än tidigare tillvaratas.
Synpunkter



1

Promemorian inklusive förslaget till formulering av ett nytt övergripande
ungdomspolitiskt mål utgör en relevant sammanfattning av nuläget för den
nationella ungdomspolitiken och pekar i stort ut de förbättringsområden som
vi ser i det lokala ungdomspolitiska arbetet, framför allt vad gäller kopplingen
mellan den nationella och den lokala nivån. Som komplement kommer här
lyftas några punkter som är av vikt ur ett kommunalt perspektiv.

Den nationella ungdomspolitiken omfattar unga mellan 13 - 25 år.
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Som påpekas under rubriken ”samarbete med kommuner och landsting”
(punkt 4.4) – finns ett behov av tydliggöranden av Ungdomsstyrelsen uppdrag
gentemot kommunerna. Ungdomsstyrelsen borde exempelvis i större
utsträckning kunna bidra till metodutveckling kring arbete för ungas inflytande
i den lokala politiken – ett betydelsefullt område i den nationella
ungdomspolitiken där det finns svårigheter för kommunen att hitta konkreta
metoder och arbetssätt.



Tydliggöranden behövs kring Barnombudmannens och Ungdomsstyrelsens
respektive uppdrag och kompetensområden – särskilt kring de åldrar där
myndigheternas uppdrag överlappar (13 - 18 år).



Mer sammanhållna och lättillgängliga statistiska data kring målgruppen i
behövs, såsom lyfts fram under rubriken ”indikatorer om ungdomars
levnadsvillkor” (punkt 4.5). Samordningen mellan olika myndigheter är viktigt
både vad gäller urval av indikatorer och i att statistiken ska spegla målgruppen i
sin helhet (utifrån hela åldersspannet). Analyser och jämförelser utifrån
resultatet av LUPP-enkäten bör samordnas och utvecklas till att bli mer
kommunövergripande, som ett komplement till lokala analyser.



”Bör-formuleringarna” under rubriken Ungdomsstyrelsens ansvar och uppdrag
(4.4) är vaga och kan eventuellt i något fall ändras till ”ska”.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att remisspromemorian besvaras enligt
förvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har antagit följande ändring/tillägg;


Att målformuleringen om att ungdomar ska ha verkligt inflytande över
samhällsutvecklingen samt ha tillgång till verklig välfärd, ska vara kvar då dessa är
betydligt starkare skrivningar än det som föreslås i förslaget.



Bör ska i text bytas ut mot ska, vid samverkan med andra myndigheter och
ideella organisationer.



Att ungdomsstyrelsen utvecklas till att bli en myndighet för unga, jämfört med
idag, en myndighet enbart om unga

Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar folkhälsostrateg Maria Lindqvist-Isa i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M) och Ann Berg (FP)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remisspromemorian enligt kommunledningsförvaltningens förslag med
ändring/tillägg enligt ovanstående förslag.
______
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§ 209 Glada Hudik Walk of Fame
Dnr 2013-400-809
Ärendebeskrivning
Vid varumärkesarbete är symbolaktiviteter av stor betydelse. Som en del i arbetet med
att sprida och förstärka Glada Hudikandan bedömdes därför idén med att skapa ett
Glada Hudiks eget ”Walk of fame” som en positiv åtgärd. I samband med
filmpremiären av ”Hur många kramar finns det i världen” så påbörjades detta genom
att några av skådespelarna ur Glada Hudikteatern fick gatuplattor med sina namn och
en stjärna på Storgatan mellan Guldsmeden och Fyren. Tanken redan från början var
att detta successivt skulle kunna byggas ut genom att uppmärksamma personer som:


personifierar Glada Hudik-andan: glädje, gästfrihet, okonstlad, nytänkande,
handlingskraft, framtidstro, omtanke.



gjort Glada Hudik känt nationellt och internationellt.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit för att formalisera utdelningen bör
nomineringar göras till kommunchefen eller kommunikationschefen. Nominerade
måste uppfylla en eller båda av ovanstående kriterier. Det går inte att nominera
personer postumt. Besluten om att hedra en person med en stjärna i ”Glada Hudik
Walk of Fame” bör fattas av utvecklingsutskottet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S):
-

att kriterierna för tilldelning av en stjärna på ”Glada Hudik Walk of Fame” är
att det tilldelas en person postumt, som aktivt bidragit till att stärka och sprida
kulturen i Hudiksvalls kommun

-

att förslag på person utarbetas årligen av en grupp bestående av presidiet i
lärande- och kulturnämnden, kulturchef, bibliotekschef, Hälsinglands museums
chef samt ordförande i Kultur.Jernverket.

-

att förslaget lämnas till kommunstyrelsen en gång per år för beslut.

Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD) Kåge Wallner (MP) och Jan-Erik Jonsson
(C), yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms m.fl.
förslag eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Håkan Rönströms m.fl. förslag, varvid votering begäres.
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall Håkan
Rönströms m.fl. 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), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit Håkan
Rönströms m.fl. förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kriterierna för tilldelning av en stjärna i ”Glada Hudik Walk of Fame” är enligt
ovan, samt
att utvecklingsutskottet fattar beslut om utdelning efter förslag från kommunchefen.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V), skriftligt.
Bilaga § 209
____
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§ 210 Yttrande över ansökan om tillstånd till vanadingruva i
Hudiksvalls kommun - Brickagruvan
Dnr 2011-261-427
Ärendebeskrivning
Ansökan avser anläggandet av en dagbrottgruva för brytning av vanadinhaltig
magnetitmalm samt uppförandet av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin
och ett gråbergs- och moränupplag. Beräknad årsbrytning är 1 miljon ton malm vilket
ger 180 000 ton koncentrat efter anrikning. Livslängden på gruvan beräknas till minst
18 år. Ansökan avser vidare vattenuttag från Långmyrsjön.
Svenska Vanadin AB har kompletterat sin ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till
Mark- och miljödomstolen. Kompletteringen av ansökan innehåller ändrad plats för
sandmagasin och klarningsmagasin samt förändrad utfart från verksamhetsområdet.
Tidigare skulle sanden läggas i Långmyrsjön. Nu föreslås att sanden ska lagras på
Långmyran som idag är en myr. Kompletteringen består av olika rapporter från
undersökningen av myren. I övrigt är ansökan inte ändrad.
Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter till Mark- och Miljödomstolen fram
till slutet av oktober 2013.
Bedömning

Bedömning av ärendet har skett i samråd med plan- och bygglovskontoret,
norrhälsinge miljökontor, tekniska förvaltningen och kommunledningskontoret.
Ärendet är mycket komplicerat då det innefattar både miljöfarlig verksamhet och
vattenverksamhet. För miljöjuridiskt stöd i yttrandet kommer Ekolagen Miljöjuridik
AB att anlitas. Ansökan innehåller fortfarande stora brister och i yttrandet föreslås
därför att ansökan i första hand ska avvisas och i andra hand avslås.
Eventuella justeringar kan komma att presenteras muntligen på kommunstyrelsens
sammanträde den 3 oktober.
Kommunledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att ge
kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att avge yttrande till Mark- och
miljödomstolen enligt kommunledningskontorets yttrande med tillhörande justeringar
efter miljöjuridiskt stöd.
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Allmänna utskottet har föreslagit att uppdrag ges till kommunchefen, att komplettera
yttrandet med en kommunövergripande bedömning, samt att kommunstyrelsens
arbetsutskott får delegation att avge yttrande till Mark- och miljödomstolen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunekolog Åsa Terent och
miljö- och hälsoskyddsinspektör Anne-Sofie Åhlén i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen, att komplettera yttrandet med en kommunövergripande
bedömning, samt
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott delegation att avge yttrande till Mark- och
miljödomstolen.
______
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§ 211 Yttrande över remiss – Regionalt åtgärdsprogram för
miljömålen 2014 – 2020
Dnr 2013-267-403
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har i uppdrag att i bred samverkan ta fram och
genomföra åtgärder för att nå miljömålen. Under vintern 2012 - 2013 har sex
arbetsgrupper med aktörer från hela länet tagit fram förslag på viktiga åtgärder.
Ambitionen är ett program där Länsstyrelsen eller andra aktörer inom länet har
rådighet att genomföra åtgärder under åren 2014 - 2020.
Kommunen har fram till den 31 oktober 2013 för att lämna synpunkter på
åtgärdsprogrammet.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt kommunens synpunkter i samråd
med Norrhälsinge miljökontor, lärande och kulturnämnden, plan- och byggkontoret
och den tekniska förvaltningen.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar enligt
kommunledningsförvaltningens yttrande.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunekolog Åsa Terent i ärendet.
Majoritetspartierna (C, M, MP, KD och FP) delar ut förslag på bifall till förslaget till
yttrande med följande kompletteringar (kursiverad text = kompletteringen):
-

Åtgärd 24 Landsbygdsprogrammet
…bland annat stöd för övergång till ekologiskt kretsloppsjordbruk ,
vallodling, ängs- och betesmarker och skogsåtgärder.

-

Åtgärd 25 Miljörådgivning för den gröna sektorn
…rikt och öppet odlingslandskap. Ett miljöanpassat skogsbruk, ekologiskt,
kretsloppsbaserat jordbruk, modern teknik…

-

Åtgärd 26 Minska användning av bekämpningsmedel i offentliga miljöer
Komplettera text med: Det ska finnas en informationskampanj om
alternativa giftfria medel, för att inspirera medborgarna.
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Mikael Löthstam (S), Kåge Wallner (MP), Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan
Rönström (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Kent Sjöberg (KD) och Ann Berg (FP) yrkar
bifall till yttrandet med ovanstående kompletteringar.
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen enligt kommunledningsförvaltningens förslag med
kompletteringar enligt ovanstående förslag.
______
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§ 212 Motion om att utbildning i att integrera jämställdhet i
politiska beslut genomförs för förtroendevalda och
tjänstemän
Dnr 2010-497-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) har i en motion föreslagit att en utbildning i att integrera
jämställdhet i politiska beslut genomförs för förtroendevalda och ledande tjänstemän,
samt att SKL:s checklista för jämställdhetsanalys används.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I samband med valet 2014 kommer en utbildning för nya och befintliga
förtroendevalda genomföras, inför detta skall utbildningsinnehållet ses över och då kan
jämställdhetsperspektivet i politiska beslut beaktas.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen bifalls.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
______
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§ 213 Motion om upprustning av Sörforsa centrum
Dnr 2013-259-008
Ärendebeskrivning
Anna-Karin Keisu (S) har, i en motion, föreslagit att kommunen återupptar
planeringen för en upprustning av Sörforsa centrum, samt att kommunen i samband
med det även ser över andra förslag på förbättringar i Sörforsa med omnejd, tex
badplats och cykelväg, tillsammans med byalaget.
Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska nämnden beslutade, § 48/2012, att en ny detaljplan för Sörforsa centrum ska
tas fram. Plan- och bygglovskontoret arbetar med frågan. Aktuella frågeställningar som
bearbetas är det lokala näringslivets behov av att utöka industriell verksamhet intill
fastighet, som önskar utöka boende som i sin tur ligger mitt i det tänkta området för
allmänna ytor. Återvinningsstationen har klart med en ny placering. Detaljplanearbetet
är en offentlig öppen process med goda möjligheter för byalag med flera att påverka.
Förslag kring cykelvägar i Forsa kommer att behandlas i den kommande cykelplanen
som plan- och bygglovskontoret arbetar med.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
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§ 214 Motion om cirkulärt tänkande vid hantering av
hushållsavfall
Dnr 2012-466-008
Ärendebeskrivning
I en motion från Elisabeth Swedman och Delshad Saleh (V) i Hudiksvall förs ett
resonemang bland annat om att man bör kunna ta tillvara andelen komposterbart
avfall på ett bättre sätt än vad som sker idag. Med hänvisning till ett projekt i Hagfors
kommun, där man installerar avfallskvarnar i fyra pilotområden, har man föreslagit att
Hudiksvall startar ett liknande projekt, samt att projektet utökas om resultatet visar sig
lyckosamt. Vidare har det föreslagits att rötslammet som bildas i avloppsreningsverken
rötas och att biogasen tas tillvara för uppvärmning av bostäder.
Tekniska nämndens yttrande

Det är bra att motionärerna vill uppmana till ett bättre kretsloppstänkande när det
gäller vår avfallshantering. Detta ligger helt i linje med inriktningen som tekniska
förvaltningen har när det gäller återvinning av komposterbart material.
Avfallskvarnar är ett sätt att ta hand om materialet. Ett annat kan vara insamling av
matavfallet i särskilda kärl eller liknande. För närvarande arbetar tekniska förvaltningen
med att planera för insamling av matavfall, ett system som förvaltningen tror kommer
att vara utbyggt inom några år. Avsikten är också att arbeta för att detta avfall ska rötas
och producera biogas, men att det lika gärna eller snarare hellre kan ske i en anläggning
som bara rötar matavfall, i stället för att blanda detta med slam från
avloppsreningsverk. Separat rötning i en regional anläggning ger biogas som är en del
av omställningen av transportsektorn som har svårt att hitta alternativ till fossila
bränslen.
Det är bra att pilotförsök med avfallskvarnar pågår runt om i Sverige, men det finns
redan idag vissa rapporter som pekar på att andra metoder kan vara bättre för att få ut
så mycket biogas som möjligt ur det komposterbara materialet. Med avfallskvarnar kan
nedbrytningen starta redan i avloppsledningsnätet vilket ger lägre verkningsgrad och
det ger också ett blandat slam, istället för att matavfallsslam produceras separat och
kanske kan återgå till kretsloppet. Vi rekommenderar att man avvaktar med egna
pilotförsök, men att vi intresserat följer de projekt som pågår runt om i vår omvärld.
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Redan idag används den biogas som produceras vid Reffelmansverket i Hudiksvall
samt från Ulvbergets deponi till produktion av kraftvärme och uppvärmning av
bostäder via fjärrvärmenätet.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds yttrande

Miljö- och räddningsnämnden har delat motionsställarnas uppfattning att vi måste bli
bättre på att ta hand om den komposterbara delen av hushållssoporna, dvs. matavfall.
Det finns olika sätt att ta hand om matavfall. Det förslag som presenteras i motionen
är ett av dem. Andra metoder kan lokalt här i kommunen visa sig vara mer praktiska
och/eller lönsamma. Av kommunfullmäktige fastställd avfallsplan, § 86/2011, framgår
att tekniska nämnden har flera uppdrag att utreda frågan om omhändertagande av
matavfall. Den metangas som man idag får fram i rötkammaren vid Reffelmansverket
används vid värmeverket i Djuped.
Sammanfattningsvis har miljö- och räddningsnämnden föreslagit att motionen kan
inrymmas i de utredningsuppdrag som tekniska nämnden har i fastställd avfallsplan.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jan-Erik Jonsson (C) och Håkan Rönström
(M) bifall till allmänna utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Delshad Saleh (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 215 Deltagande i forsknings- och innovationsprojektet
Den attraktiva regionen
Dnr 2013-380-509
Ärendebeskrivning
Bakgrund

Region Gävleborg har blivit inbjuden att tillsammans med fem andra regioner/länsstyrelser att delta i ett samverkansprojekt med Trafikverket, Boverket och Sveriges
kommuner och landsting, SKL. Projektplan har tagits fram av Kungliga tekniska
högskolan, KTH, som kommer att medverka i projektet och bedriva aktiv
följeforskning. Projektet syftar till att utveckla samspelet kring ett transportsystem som
bidrar till regional utveckling, miljö- och social hållbarhet. Samspelet mellan fysisk
utveckling, infrastruktur och transportplanering är ett huvudtema. Genom faktiska
regionala utvecklingsprojekt ska projektet utveckla metodik och kunskap om hållbar
regional utvecklingsplanering.
Delprojektet i Gävleborg handlar om möjligheterna till regional utveckling med ett
dubbelspår på Ostkustbanan. Det öppnar för nya mer intensiva pendlingsmönster där
betydligt större marknader för arbete studier och bostäder blir tillgängliga genom goda
pendlingsförhållanden. Gävle och Sundsvall, samt Hudiksvall och de mindre
tätorterna, Söderhamn, Nordanstig och Ljusdal samt befolkningskoncentrationen i
övrigt längs järnvägsstråket öppnar för ett stort utbud av pendlare.
Kommunstyrelsen beslutade (§ 282/2012) att göra en samhällsekonomisk analys för
olika stationslägen och anslog för ändamålet 400 000 kr, vilket skulle täckas ur
bokslutet för 2012.
Kommunledningsförvaltningen har gjort bedömningen att det syfte som analysen
skulle tillgodose täcks inom ramen för nu föreslaget projekt. Projektdeltagandet
föreslås därför ersätta den del av beslutet i § 282/2012 som avser samhällsekonomisk
analys av alternativa stationslägen.
Ekonomi

För det nationella projektet har Trafikverket åtagit sig en finansiering med totalt
7 770 000 kronor. Varje deltagande region ska bidra med 100 tkr/år. Detta bidrag går
till KTH för följeforskning och rådgivning. Det lokala projektet finansieras av Region
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Gävleborg och deltagande kommuner. Uppskattningen är att en budget på totalt
närmare 2 miljoner kronor behövs för perioden november 2013 – april 2016.
Hudiksvalls kommun har föreslagits delta med en medfinansiering i form av kontanta
medel á 100 tkr för vart och ett av åren 2014 - 2016, totalt 300 tkr, samt arbetstid.
Projektet ansöker om regionala projektmedel. Beviljandet av dessa är en förutsättning
för Hudiksvalls kommuns finansiella medverkan i projektet.
Resultat

Två resultat som kan förväntas vid projekttidens slut är:
- En handlingslinje kring regional utveckling där infrastrukturen spelar en avgörande
roll.
- Slutsatser av hur processer av detta slag kan bedrivas framgångsrikt, vilka frågor som
är nyckelfrågor, vilka parter som behöver medverka aktivt i olika skeden etc.
Organisation

Det nationella projektet har en projektägargrupp som kommer att ledas av
Trafikverkets generaldirektör, direktör från SKL, högnivåchef från Boverket samt
regionstyrelsens ordförande alt. regiondirektör från berörd region. En referensgrupp
med representanter från Energimyndigheten, ev. Tillväxtverket m.fl. kommer att
knytas till den nationella projektnivån.
I regionen bildas en styrgrupp som förslagsvis ska bestå av regionstyrelsens
ordförande, regiondirektör från regionförbundet respektive Trafikverket, två politiskt
ansvariga från varje kommun (KSO samt oppositionsföreträdare) samt företrädare för
kollektivtrafikmyndigheten. Till styrgruppen knyts en projektledare och en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från regionförbundet, kommunerna,
kollektivtrafikmyndigheten samt Trafikverket. Det är angeläget att representanter från
näringslivet m.fl. är starkt kopplade till styrgruppen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen ställer sig positiv
till att Hudiksvalls kommun deltar i projektet Den attraktiva
regionen, att, under förutsättning av att projektet beviljas ansökta regionala
projektmedel, anslå 100 tkr under vart och ett av åren 2014 - 2016, totalt 300 tkr, för
kommunens medverkan i projektet, samt att deltagandet i projektet ersätter uppdraget
att genomföra en samhällsekonomisk analys kring olika stationslägen enligt
kommunstyrelsens beslut § 282/2012.
Vid kommunstyrelsen sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i ärendet.
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Håkan Rönström (M), Mikael Löthstam (S), Kåge Wallner (MP), Kent Sjöberg (KD),
Bengt-Åke Nilsson (C) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att anslaget för detta beaktas i budgeten för 2014 2016.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att Hudiksvalls kommun deltar i projektet Den attraktiva
regionen,
att, under förutsättning av att projektet beviljas ansökta regionala projektmedel, anslå
100 tkr under vart och ett av åren 2014 - 2016, totalt 300 tkr, för kommunens
medverkan i projektet,
att anslaget för detta beaktas i budgeten för 2014 - 2016, samt
att deltagandet i projektet ersätter uppdraget att genomföra en samhällsekonomisk
analys kring olika stationslägen enligt kommunstyrelsens beslut § 282/2012.
____
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§ 216 Förlängning av projekt Nya Ostkustbanan under 2014
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun deltar i det gemensamma projektet Nya Ostkustbanan under
åren 2011-2013. Projektet som syftar till att påskynda nödvändiga investeringar i
järnvägen, dvs. dubbelspårsutbyggnad, mellan Gävle och Härnösand. I projektet ingår
berörda kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Gävleborg och Landstinget
Gävleborg.
Projektet upphör vid utgången av 2013. För att skapa kontinuitet har det förts
diskussion om att bilda ett aktiebolag som ska ta vid och fortsätta arbetet med att
främja byggandet av Nya Ostkustbanan. Av olika skäl är bedömningen att ett sådant
bolag kan vara i arbete tidigast vid nyåret 2015.
Länsstyrelsen Västernorrland, som är projektägare till Nya Ostkustbanan, har ställt
fråga till delägarna i projektet om att fortsätta projektet under 2014. Kvarstående
medel i nuvarande projekt räcker till och med mars 2014, varför finansiering skulle
behövas för april-december 2014.
Finansieringen bygger på folkmängd och för Hudiksvalls kommun uppgår kostnaden
till 68 000 kr för 2014.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att frågan om dubbelspår är ytterst
angelägen, varför fortsatt deltagande i projektet har tillstyrkts.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), Kåge Wallner (MP), Kent Sjöberg (KD), Jan-Erik Jonsson (C),
Håkan Rönström (M) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att anslaget för detta beaktas i
budgeten för 2014.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att Hudiksvalls kommun deltar i förlängningen av projekt Nya
Ostkustbanan i enlighet med projektbeskrivningen daterad 2013-09-19, samt
att anslaget för detta beaktas i budgeten för 2014.
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§ 217 Fördjupad översiktsplan - Östra hamnområdet
Dnr 2005-225-212
Ärendebeskrivning
Fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdet har varit utställd från 10 april till 10
juni – 2013.
Handlingarna har funnits tillgängliga på plan- och bygglovsavdelningen och på
kommunens hemsida.
I samband med utställningen har ett informationsmöte hållits i Kulturhuset Glada
Hudik den 22 maj 2013. Till mötet kom 45 personer.
Under utställningstiden lämnades yttrande av, Länsstyrelsen Gävleborg, Tekniska
förvaltningen, Mark och mätningsavdelningen, Per Svedberg, industrifastigheter i
Hudiksvall AB, Hudiksvalls vänner, Jon-E. Hanson, X-trafik, Hudiksvallsbygdens
Naturskyddsförening, Lennart Rudolphi och Bertil Rudolphi, Lärande- och
kulturförvaltningen, Norrhälsinglands miljö och räddningsnämnd, Friluftsfrämjandet,
Skanova, Lars Erik Lönnberg, Social och fritid, Kommunala handikapprådet, Sunfab
Värmevärden, Miljöpartiet samt Kommunledningsförvaltningen.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar, planarkitekt Kristupas Liorancas och
stadsarkitekt Mats Gradh, i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar på följande kompletteringar i förslaget till fördjupad
översiktsplan:
-

Sid 30 Klimatanpassning
Riktlinjer för lägsta byggnivå fastställs till 1,70 meter över normalvattenstånd

-

Sid 38 Bostäder nedanför Köpmanberget
Ändrad lydelse av andra styckets tredje mening till
Det finns möjligheter att bygga bostäder på marken nedanför och i sydvästra sluttningen av
Köpmanberget. Förslagsvis flerfamiljebostäder och gärna i form av terasser/terasshus

Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C)yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
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Mikael Löthstam (S) yrkar
-

att området nedanför Köpmanberget, i texten avsett för bostäder, vidgas till att
avse bostäder och/eller rekreation och fritidsändamål,

-

att endast publika ändamål, anges som användningsområde för platsen för
Cementmagasinet,

-

att kommunen ska säkra tillgången till bergrummet i Köpmanberget för ev.
framtida användning.

Sammanträdet ajourneras i en timme. Efter en timmes ajournering återupptas
förhandlingarna.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Efter tio minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att göra följande ändringar i förslaget:
att, på sid 30 Klimatanpassning, ändra riktlinjer för lägsta byggnivå till 1,70 meter över
normalvattenstånd,
att ändra lydelsen, av andra styckets tredje mening på Sid 38 Bostäder nedanför
Köpmanberget, till Det finns möjligheter att bygga bostäder på marken nedanför och i sydvästra
sluttningen av Köpmanberget. Förslagsvis flerfamiljebostäder och gärna i form av terasser/terasshus,
att området nedanför Köpmanberget, i texten avsett för bostäder, vidgas till att avse
bostäder och/eller rekreation och fritidsändamål,
att endast publika ändamål, anges som användningsområde för platsen för
Cementmagasinet, samt
att kommunen ska säkra tillgången till bergrummet i Köpmanberget för ev. framtida
användning.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdet med kommunstyrelsens
kompletteringar.
______
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§ 218 Yttrande över, Privata utförare – Kontroll och insyn
(SOU 2013:53)
Dnr 2013-304-107
Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 11 oktober 2012 att uppdra åt en särskild utredare att föreslå
en modernisering av kommunallagen. Utredningen har överlämnat delbetänkandet;
Privata utförare – Kontroll och insyn (SOU 2013:53).
Hudiksvalls kommun har utsetts till remissinstans på delbetänkandet. Remissvaren ska
ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11 oktober 2013.
Sammanfattning och yttrande
Då andelen kommunal verksamhet som utförs av privata utförare har vuxit allt mer
under senare år, har utredningen ansett att kommunallagen behöver moderniseras för
att bättre återspegla detta förhållande.
Privata utförare

Kommunallagen 3 kap § 18c.
Begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen har föreslagit ersättas med
begreppet privata utförare. En privat utförare definieras som en juridisk person eller
en enskild person som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med privat
utförare avses inte kommunala företag.
Yttrande

Begreppet privata utförare är oklart, kan misstolkas och bör förtydligas eller bytas ut.
Inberäknas till exempel personalkooperativ eller föräldrakooperativ i begreppet?
Tydliggöra det kommunala huvudmannaskapet

Kommunallagen 3 kap § 16
Utredningen har föreslagit att det i kommunallagen, hälso- och sjukvårdslagen,
socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och
tandvårdslagen ska tydliggöras så att kommuner och landsting bibehåller sitt
huvudmannaskap även om verksamhet lämnas över till en privat utförare. Den privata
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utföraren tillhandahåller en kommunal tjänst och kommunen/landstinget behåller det
övergripande ansvaret på samma sätt som när den bedriver verksamheten i egen regi.
Yttrande

Innebörden av begreppet Kommunalt huvudmannaskap, måste förtydligas. Vilket
ansvar ingår. Vad innebär kommunalt huvudmannaskap när flera kommuner är
inblandade vid gemensamma nämnder, kommunalförbund o dyl.
Uppföljning och kontroll

Kommunallagen 3 kap § 19 b
Utredningen har föreslagit att det ska finnas en uttrycklig skyldighet för kommuner
och landsting att kontrollera och följa upp verksamhet som bedrivs av privata utförare.
Det ska vara en skyldighet för fullmäktige att anta ett program med övergripande mål
och riktlinjer för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare. I
programmet ska anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på
området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet ska
omprövas varje mandatperiod.
Yttrande

Ett program med övergripande mål och riktlinjer för verksamheter som
kommunfullmäktige antar varje mandatperiod, bör ju även omfatta den kommunala
verksamheten och vara heltäckande.
Begreppet program bör bytas ut mot begreppet styrdokument och kommunerna får
namnge detta själva enligt den praxis som används i den enskilda kommunen.
Kommunens insyn

I utredningens uppdrag låg att klargöra vad skollagens bestämmelser om kommuners
rätt till insyn i enskild verksamhet innebär för kommunerna och vid behov föreslå ett
förtydligande. Utredningen har därför föreslagit att kommunerna ska ha fortsatt insyn i
de fristående skolorna och de internationella skolorna för att kunna fullgöra sin
skyldighet enligt skollagen och för att tillgodose allmänhetens behov av tillsyn till
exempel vid skolval.
Information

Kommunallagen 6 kap § 8a
Utredningen har ansett att det ur ett medborgarperspektiv är viktigt att regleringen av
kommunernas och landstingens informationsskyldighet är heltäckande och enhetlig. I
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vissa speciallagar finns i dag bestämmelser om information till brukare, patienter eller
enskilda, till exempel LOV(lagen om valfrihetssystem), men ingen generell
informationsbestämmelse i kommunallagen. En ny bestämmelse i kommunallagen har
föreslagits som innebär att när enskilda kan välja endast en särskild utförare av den
kommunala nämndens tjänster ska nämnden lämna information om samtliga utförare.
Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. I
LOV och skollagen ska det införas en hänvisning till kommunallagens bestämmelse
om hur informationen ska utformas.
Yttrande

Det är en väldigt otydlig formulering i lagtexten. Det är väldigt svårt att i lagtexten
förstå vad som menas och den kan lätt missförstås.
Samma informationsskyldighet bör finnas när enskilda kan välja flera särskilda utförare
av den kommunala nämndens tjänster.
Allmänhetens insyn

3 kap § 17:6, 3 kap § 18, 3 kap § 19 a
För att säkerställa allmänhetens insyn i den skattefinansierade kommunala verksamhet
som bedrivs av privata utförare har utredningen föreslagit att det i kommunallagen
uttryckligen ska anges att om en kommun eller ett landsting sluter ett avtal med en
privat utförare ska kommunen/landstinget genom avtalet tillförsäkra sig information
som gör det möjligt att ge allmänheten skälig insyn i den verksamhet som lämnas över.
Hur allmänhetens insyn ska tillgodoses ska anges i det program med mål och
inriktning för de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare.
Yttrande

Rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter bör i tillämpliga delar även
gälla de kommunala angelägenheter som lämnas över till privata utförare, på samma
sätt som hos kommunala bolag m.fl., enligt offentlighets- och sekretesslagen 2 kap 3 §.
Förslaget innebär en skyldighet/ett åliggande för kommunen men ingen skyldighet för
den privata utföraren. Den enda möjlighet för rättsliga sanktioner är genom avtalen
och i avtalsrättsliga regler.
Det bör även säkerställas att kommunen får insyn i verksamheter som tagits över av
privata utförare t.ex. för uppföljning av elever osv.
Det är många oklara begrepp ; vad innebär skälig insyn i 3 kap § 17:6, att kommunen
ska verka för att allmänheten ska ha rätt att ta del av handlingar i 3 kap § 18 osv.
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Den fria kommunala nämndsorganisationen

Utredningen har också utvärderat den fria kommunala nämndsorganisationen som
infördes i 1991 års kommunallag. Utredningen föreslår att förutsättningarna för att
använda en beställar-utförarorganisation samt kommunstyrelsens rättsliga
befogenheter i förhållande till andra nämnder, regleras på ett tydligare sätt i
kommunallagen.
Yttrande

När det gäller att på ett tydligare sätt reglera förutsättningarna för att använda en
beställar-utförarorganisation samt kommunstyrelsens rättsliga befogenheter i
förhållande till andra nämnder, är det viktigt att värna kommunernas
organisationsfrihet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att förslaget till yttrande antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) på följande
komplettering till yttrandet:
De privata utförarna på enhetsnivå ska redovisa bland annat ekonomi, bemanning, utbildningsnivå
på personalen. Vi ser inte att det räcker med att denna redovisning görs på koncernnivå. Vi anser att
dessa uppgifter ska ingå i avtalen om insyn mellan kommuner och privata utförare.
När det gäller de fristående skolorna så är förslaget i betänkandet helt otillräckligt när det gäller
insyn i verksamheten. Det saknas skrivningar om personaltäthet, kompetens, kvaliteten på läromedel
och lokaler i betänkandet, vilket vi anser vara en självklarhet för att kunna garantera kvalitén på
verksamheten för eleverna som väljer ett fristående skolalternativ.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.
Ordförande framställer först proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar avslag på Mikael
Löthstams förslag röstar JA. Den som röster bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams tilläggsförslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
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Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster avslagit Mikael
Löthstam förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ovanstående yttrande över betänkandet Privata utförare – Kontroll och insyn
(SOU 2013:53).
Till förmån för Mikael Löthstams tilläggsförslag reserverar sig Mikael Löthstam (S),
Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw Karlsson (S),
Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______
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§ 219 Vision för Kattvikskajen
Dnr 2012-480-214
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige tog den 17 juni 2013 beslut om att upprätta en fördjupad
översiktsplan över Kattvikskajen. I de handlingar som föregick beslutet finns en
skrivning om en alternativ vision för Kattvikskajen. Det innefattar ett uppdrag från
kommunfullmäktige och som under 2012 utförts av arkitektföretaget Bjerking.
Visionen inrymmer funktionerna hotell, kontor, utvecklingscentrum, utomhusscen,
bostäder, promenadstråk, parkeringar, parker m.m. I utredningstexten nämns också att
visionen inte varit föremål för ställningstagande i någon politisk församling.
Förutom den senaste visionen har flera olika visioner och arbeten tagits fram kring
Västra hamnen.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna
Kommunstyrelsen kommer tillsammans överens om följande:
Kommunstyrelsen beslutar
att ge plan- och bygglovskontoret i uppdrag att i det initierade översiktsplanarbetet för
Kattvikskajen och Västra hamnen inarbeta följande funktioner:
handel, hotell, kontor, utvecklingscentrum, utomhusscen, bostäder, promenadstråk,
parkering, parker mm
____
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§ 220 Information från Hälsingerådet, Region Gävleborg
och Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerar från senaste sammanträdet med Sundsvallsregionen,
där det diskuteras hur man går vidare i samarbetet i Sundsvallsregionen samt hur
arbetet ska struktureras i framtiden.

Kommunchef Bengt Friberg informerar från Hälsingerådet där följande punkter var
aktuella:


Länspolischefen information om sommarens arbete



Turismen och besöksnäringens resultat från sommaren



Movexum



Kommunalförbund för frivilliga skolformer

Inget finns att rapportera från Regionförbundet Gävleborg.

Ordförande tackar för informationen
____
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§ 221 Ökad grad av tillagning vid serveringsköken
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 23 september 2013 att
samarbetet inom ramen för kostnämndens verksamhetsområde ska upphöra. Efter
diskussioner med kommunens kostenhet och landstinget har det befunnits lämpligast
att avsluta samarbetet den 15 augusti 2014. Huvudskälet är att minimera risken för
störningar i skolans verksamhet genom att påbörja det nya läsåret 2014/15 med
matlagning i helt egen regi.
För att klara det så krävs det förutom de åtgärder som redan är beslutade och
finansierade i 2013 års investeringsbudget, dvs. Västra skolan och Tunbacka, också
åtgärder för att öka tillagningsgraden vid några av kommunens övriga serveringsställen.
För att kunna hinna med att färdigställa det i tid har det visat sig att arbetet med detta i
flera fall behöver påbörjas snarast. Det går därför inte att invänta det slutgiltiga
beslutet om den samlade investeringsbudgeten för 2014.
Den preliminära totalkostnaden inklusive åtgärder för att förbättra hela
måltidssituationen är 20,6 mkr. Av dessa är redan 10 mkr avsatta i 2013 års budget.
Det behövs 10,2 mkr 2014 och 0,4 2015. De nödvändiga åtgärdernas fördelning på
enheter framgår nedan.
Läroverket /

2 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Tunbacka

3 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är ca 1,5 Mkr arbetsmiljöåtgärder
samt byte av utrusning som måste åtgärdas ca 1
Mkr)

Västra skolan

3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

5 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning
(Av tot 5 Mkr är 2 Mkr arbetsmiljöåtgärder)

Patricia

0,8 Mkr

Iggesunds skola

0,5 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

0,8 Mkr

Ombyggnad, el, vent, inredning

1 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum

Björkbergs skola

Ombyggnad, el, vent, inredning
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Håsta skola

0,4 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Skolbyn

0,3 Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Sandvalla skola

0,4Mkr

Köksmaskiner och kyl/frysrum
Ombyggnad, el, vent, inredning

Totalt

17,6 Mkr (varav 4,5 milj arbetsmiljöåtgärder)

Restaurang‐
miljöåtgärder

3 Mkr

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att 10,2 mkr avsätts i 2014 års
investeringsbudget, samt 0,4 mkr i 2015 års investeringsbudget, för åtgärder i syfte att
öka tillagningsgraden i ovan nämnda serveringskök.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Jan-Erik Jonsson (C), Tommy Ljung (M)och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till
förslaget.
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras då underlaget är
bristfälligt beträffande de ekonomiska konsekvenserna av förslaget när det gäller drift
och investeringskostnader samt en långsiktig beskrivning av utbyggnaden av
tillagningskök inom kostverksamheten. Underlaget bör kompletteras med en
beskrivning av den tänkta verksamhetsförändringen i de kök som räknas upp i
tjänsteutlåtandet. Yrkar i andra hand avslag på det lagda förslaget på grund av det
undermåliga beslutsunderlaget.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således
behandlas vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons
mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Jan-Erik
Jonsson (C) m.fl. förslag röstar JA. Den som röster avslag på detta röstar NEJ. Vinner
nej har kommunstyrelsen avslagit Jan-Erik Jonssons m.fl. förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
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), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit Jan-Erik
Jonsson m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i 2015 års
investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i ovan nämnda
serveringskök.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) skriftligt.
Bilaga § 221
______
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§ 222 Motion om att ta fram en gemensam plan på
åtgärder för att motverka barnfattigdomen i
kommunen
Dnr 2012-026-700
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige uppdrar till social- och fritidsnämnden och lärande- och
kulturnämnden att ta fram en gemensam plan på åtgärder vilka motverkar
barnfattigdomen i kommunen.
Lärande- och kulturförvaltningens yttrande

Fattigdom i Sverige, är enligt Rädda Barnen, andelen barn i familjer som får
socialbidrag och/eller har låg inkomststandard. Det innebär att inkomsterna är lägre än
vad som behövs för att täcka de nödvändiga kostnaderna.
Den viktigaste faktorn för att långsiktigt utrota barnfattigdomen är att skapa
förutsättningar för etablering på arbetsmarknaden. Ett av förslagen till åtagande för
2013 mellan lärande- och kulturnämnden och kommunfullmäktige är: Höja
utbildningsnivån i kommunen för vuxna. Motverka arbetslösheten och utanförskapet
bland unga och vuxna. Dessa tydliga mål ska öka familjernas möjlighet till försörjning
samt minska utanförskapet och på så sätt motverka barnfattigdomen i kommunen.
Social- och fritidsnämndens yttrande

För de familjer som lever på försörjningsstöd i Hudiksvalls kommun gäller sedan 2005,
enligt kommunfullmäktiges beslut, en högre norm än riksnorm, detta för att öka det
ekonomiska utrymmet för barnen. För de familjer som under en längre tid tvingas att
leva på försörjningsstöd är det särskilt barnens behov som tillgodoses. Tillsammans
med arbetsförmedlingen arbetar förvaltningen aktivt med att de familjer som lever på
försörjningsstöd skall bli självförsörjande.
Ett aktivt arbete pågår för att motverka och förebygga hemlöshet för barn- och
ungdomar.
När det gäller förvaltningens fritidsgårdar arbetar de med att aktiviteterna skall vara
kostnadsfri.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
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Social- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen bifalls.
Allmänna utskottet har överlämnat motionen till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) att motionen ska anses
vara besvarad.
Mikael Löthstam (S) och Delshad Saleh (V) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kent Sjöbergs förslag eller
till Mikael Löthstams m.fl. förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent
Sjöbergs förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams mfl förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Kerstin Rask (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V)
______
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§ 223 Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer
Dnr 2010-125-008
Ärendebeskrivning
Kent Sjöberg (KD) och Gunnar Canslätt (KD), har, i en motion, föreslagit att uppdra
till lärande och kulturnämnden att utreda förutsättningarna för att genomföra
konceptet ”Sommarlovsentreprenörer” i Hudiksvalls kommun, i syfte att erbjuda detta
till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala feriearbetena.
Sommarlovsentreprenörer ger gymnasieungdomar chans att förverkliga en egen idé i
ett företag under sommarlovet – ensamma eller flera tillsammans.
Under en veckas kick-off, som består av teori och praktiska övningar, tar de fram en
affärsidé som de sedan sjösätter under sommaren.
Ungdomarna får 2 000 kronor/person. Det är sedan upp till ungdomarna hur mycket
pengar de kan tjäna på sin idé.
Till sin hjälp har de certifierade handledare, arrangörens kontaktyta och ett nätverk av
mentorer.
Konceptet har utvecklats inom ramen för, Open for business Västernorrland, och ägs
av Länsstyrelsen Västernorrland.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Arrangör kan vara en kommun, ett näringslivskontor eller en företagarförening.
Arrangören betalar en årlig licensavgift (2013) med 7 000 kr exklusive moms. Licensen
ger tillgång till marknadsföringsmaterial, programpresentationer på webben,
bakgrundsmaterial, konceptverktyg och viss annan support. Den lokala arrangören
ansvarar för att ungdomarna är försäkrade på fritiden.
Handledare utses av arrangören. Handledarna får gå en utbildning i tre dagar som
avslutas med certifiering. Utbildningen innehåller de praktiska verktyg och kunskaper
som behövs för att starta programmet. Certifieringen kostar 6 250 kr per person
exklusive moms.
De ungdomar konceptet vänder sig till är de som slutat åk 9 eller går på
gymnasieskolan.
Verksamheten behöver inte registreras hos Skatteverket eftersom det är att betrakta
som ett ”övningsföretag”

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (49)

Sammanträdesdatum

2013-10-03

Kommunstyrelsen

Resursbehovet med utgångspunkt; 25 ungdomar under 7 veckor + en dag
Aktivitet
Årlig licensavgift arrangör (2010)
Licensavgift/deltagare (300 kronor/styck)
Handledarutbildning, certifiering 3 personer
Resa och boende 3 dagar
Sommarlovsstipendier á 2000 kronor
Löner 2 handledare, 300 timmar x 400
Diverse aktiviteter
Försäkringar
Summa per år

Kostnad/ kr/år
7 000
7 500
19 750
12 000
50 000
120 000
20 000
7 000
243 250

Lärande- och kulturförvaltningen har tagit del av innehåll och syfte. Förvaltningens
samfällda yttrande är att aktiviteten är bra och utvecklande för våra ungdomar och ser
det i första hand som försök till en förlängning av de UF-företag som startats under
gymnasietiden och bör riktas till ungdomar som går år 1 eller 2 vid Bromangymnasiet.
Förvaltningen ser dock ingen möjlighet till finansiering av sommarlovsentreprenörer
inom angivna ramar 2013 och framåt.
-----------Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen därmed är besvarad.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) att motionen
överlämnas till Hudiksvalls Näringslivs AB för fortsatt hantering och att motionen
därmed är besvarad.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Kent Sjöbergs förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent Sjöbergs
förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

47 (49)

Sammanträdesdatum

2013-10-03

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen överlämnas till Hudiksvalls Näringslivs AB för fortsatt hantering, samt
att motionen därmed är besvarad.
______
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§ 224 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-420-214
1

Dom i Mark- och miljödomstolen gällande överklagat beslut – Detaljplan för
del av Hudiksvall Östanbräck 1:43

2

Dnr 2013-308-310
Trafikverket har beslutat att fastställa arbetsplan för ombyggnad av väg 733,
delen Ängebo – Björsarv- Naggen

3

Skandinaviska dagarna och rekrytering

4

Hofors kommuns beslut om mellankommunal utjämning - hemsjukvård

5

Svenska Kraftnätsyttrande över översiktsplan för Ostkustbanan genom
Hudiksvalls kommun

6

Bollnäs kommuns beslut ang. kommunalisering av hemsjukvården

7

Protokoll från extra bolagsstämma med Fastighets AB Glysis

8

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäders styrelse 2013-04-29 och 2013-06-12

9

Dnr 2013-366-101
Tillstånd till prövning i Hovrätt av mål om villkor för tillstånd och utökad
verksamhet vid Iggesunds Bruk

10

Protokoll från Pensionärsrådet 2013-05-16

11

Protokoll från Hälsingerådet 2013-05-22

____
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§ 225 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Beslut om bidrag till byalag:
Bålsö samfällighetsförening
Bobygdens Framtid ek för
Lindefallets Byaråd
Nianfors Naturligtvis
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-05-21, 2013-06-18 och 2013-08-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2013-05-21, 2013-06-18 och 2013-08-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott plan 2013-08-19
____
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