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§ 42 Redovisning av Hudiksvalls Näringslivs AB och
Forssågruppens verksamhet
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB:s VD Jonas Wiklander informerar kommunstyrelsen om
bolagets verksamhet avseende organisation, aktiviteter, aktiviteter vid Turistbyrån,
Mulle Meck/KomTek, Focus Glada Hudik, nätverk och arbetsgrupper, ekonomi,
framtid samt om Forssågruppens verksamhet.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 43 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Riktvärdet är 17 % och det totala utfallet för förvaltningarna, tom februari är 17,9 %.
Personalchef Maria Larsson informerar om tidsplan för rekrytering av ny
förvaltningschef för lärande- och kulturförvaltningen.
Ordförande tackar för informationen.
____
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§ 44 Internkontrollplan för kommunledningskontoret 2011
Dnr 2011-104-001
Ärendebeskrivning
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda. Internkontroll omfattar alla system,
rutiner och processer som syftar till att styra ekonomin och verksamheten.
En intern kontrollplan ska upprättas varje år och fastställas av kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för
kommunledningskontoret 2011.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar att internkontrollplanen för
kommunledningskontoret fastställs.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa internkontrollplan för kommunledningskontoret 2011.
____
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§ 45 Medfinansiering av projekt Jungfrukusten, etapp 1
Dnr 2010-203-841
Ärendebeskrivning
Kustnära Mötes Platser (KMP) har genomförts under 2009-2010 av de fyra
kustkommunerna Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle. Kommunerna har
tagit fram en gemensam strategi, som fastställdes av kommunstyrelsen den 3 februari
2011.
Syftet är att produktutveckla Jungfrukusten med dess skärgård och hamnar för att
bidra till regional tillväxt. Utvecklingen ska följa strategin och göras i flera steg där
tillgänglighet är första steget följt av attraktivitet och tillväxt.
Destination Jungfrukusten etapp 1, brygganläggningar är ett samarbetsprojekt mellan
Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle kommun. Tillgängligheten av
Jungfrukusten ska förbättras efter hela kuststräckan från Nordanstig i norr till Gävle i
söder.
Kustnära Mötesplatser ansöker om medfinansiering från Hudiksvalls kommun med
58 869 kronor för 2011 och 405 650 kronor 2012.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar turistchef Annika Bergström i
ärendet.
Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD), Göte Bohman (MP) och Stefan Bäckström
(C) yrkar bifall till förslaget.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Daniel Pettersson (V) yrkar att kommunledningskontoret får i uppdrag att anpassa
förslaget till bryggornas placering, så att minst två av dessa i etapp 1, ska vara
tillgängliga från fastlandet,
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Daniel Petterssons tilläggsförslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att anpassa förslaget till bryggornas
placering, så att minst två av dessa i etapp 1, ska vara tillgängliga från fastlandet,
att kommunledningskontoret beviljas anslag med 58 869 kronor för projekt
Jungfrukusten Bryggor etapp1,
att kostnaden täcks ut kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget,
att resterande belopp på 405 650 kronor beaktas vid upprättande av ekonomiska ramar
för 2012, samt
att ovanstående att-satser endast gäller under förutsättning av att övriga medfinansiärer
bidrager enligt upprättad finansieringskalkyl.
____
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§ 46 Översyn av koncernens fastighetsförvaltning
Dnr 2011-099-107
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har låtit utreda ett antal fastighets- och bolagsrelaterade frågor
under 2009 och beslutade den 6 maj 2010, i avvaktan på valet till kommunfullmäktige,
att hänskjuta ärendet till utvecklingsutskottet för fördjupad diskussion i syfte att skapa
tydliga uppdrag för ärendets fortsatta handläggning. Förutvarande kommunchef har
upprättat en promemoria över sakområdet per 10 september 2010 ställd till
kommunstyrelsen.
För fortsatt arbete föreslår kommunledningskontoret att styrgrupp inrättas för att göra
en översyn av koncernens fastighetsförvaltning samt vissa därtill hörande frågor om
koncernbildning. Styrgruppen kan behöva bistånd med dels kunskap från
kommunkoncernen och dels extern konsulttjänst inom området. Kommunchefen
tillsätter därutöver en arbetsgrupp av tjänstemän. Uppdrag finns beskrivet i PM.
Allmänna utskottet har förslagit
1. att en politisk styrgrupp för översyn av kommunkoncernens fastighetsförvaltning i
enlighet med beskrivet uppdrag tillsätts,
2. att styrgruppen består av tre ledamöter (två från majoriteten och en från
oppositionen) med personliga ersättare, samt att kommunchef Bengt Friberg och
planeringschef Hans Gyllow adjungeras till styrgruppen,
3. att kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp,
4. att ge styrelsen för Fastighets AB Glysis till känna vad som anges om extern
konsultinsats,
5. att översynsuppdraget ska vara avslutat senast den 30 september 2011 i syfte att
kunna realiseras fr.o.m. 2012.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Göte Bohman (MP) att styrgruppen ska
bestå av sju ledamöter (fyra från majoriteten och tre från oppositionen) samt att
kommunchefen får i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som arbetar på direkt uppdrag
av styrgruppen.
Uno Jonsson (S) yrkar på att styrgruppen inte ska bestå av fler än fem ledamöter (tre
från majoriteten och två från oppositionen).
Justerandes
sign:
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Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar i första hand bifall till allmänna utskottets förslag
och i andra hand bifall till Uno Jonssons förslag avseende antalet ledamöter i
styrgruppen.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Göte Bohman (MP) tar tillbaka sitt yrkande gällande andra att-satsen avseende antalet
ledamöter i styrgruppen.
Uno Jonsson (S) yrkar att att-sats tre gällande förslaget att uppdra till kommunchefen
att tillsätta en arbetsgrupp stryks helt.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag i första att-satsen avseende att tillsätta en politisk styrgrupp för översyn av
kommunkoncernens fastighetsförvaltning, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag eller till Uno Jonssons mfl förslag gällande andra att-satsen om
antalet ledamöter i styrgruppen, och finner att kommunstyrelsen bifaller Uno Jonssons
mfl förslag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall dels till allmänna utskottets
förslag, dels till Göte Bohmans förslag och dels till Uno Jonssons förslag gällande
tredje att-satsen om uppdrag till kommunchefen att tillsätta en arbetsgrupp, och finner
att kommunstyrelsen bifaller Uno Jonssons förslag. Kommunstyrelsen har således
beslutat att helt ta bort tredje att-satsen.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till fjärde och femte attsatserna i allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
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Kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta en politisk styrgrupp för översyn av kommunkoncernens
fastighetsförvaltning i enlighet med beskrivet uppdrag,
att styrgruppen består av fem ledamöter (tre från majoriteten och två från
oppositionen), samt att kommunchef Bengt Friberg och planeringsansvarig Hans
Gyllow adjungeras till styrgruppen,
att utse Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C), Göte Bohman (MP), Uno
Jonsson (S) och Bente Sandström (S) till ledamöter i styrgruppen,
att ge styrelsen för Fastighets AB Glysis till känna vad som anges om extern
konsultinsats, samt
att översynsuppdraget ska vara avslutat senast den 30 september 2011 i syfte att kunna
realiseras fr.o.m. 2012.
Emot beslutet om antalet ledamöter i styrgruppen reserverar sig Daniel Pettersson (V).
____
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§ 47 Information om arrangerandet av E4-loppet Glada
Hudik 2011
Dnr 2010-471-800
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2011 att bevilja Sportklubben Ski Bike &
Run bidrag med 300 000 kronor för genomförandet av E4-loppet Glada Hudik i
augusti 2011 och att en information om aktiviteten ska lämnas vid nästkommande
sammanträde av arrangörerna för E4-Loppet.
Representanter för arrangörerna Jan Hagström och Erik Jonsson informerar
kommunstyrelsen planerade aktiviteter kring E4-loppet Glada Hudik.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 48 Bidrag till byalag – Vedmora byalag
Dnr 2011-057-143
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i 2011 års budget avsatt 60 000 kr för bidrag till byalag
(verksamhet 10008, FA 1200).
Vedmora byalag ansöker om administrationsbidrag för 2011 års verksamhet. Byalaget
fick 5 000 kr i bidrag under 2010 och föreslås få ett likalydande belopp för 2011.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret föreslår att Vedmora byalag beviljas bidrag om 5000
kronor.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan
Rönström (M) och Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ur kommunstyrelsens anslag ”bidrag till byalag” (verksamhet 10008, FA 1200)
bevilja Vedmora byalag ett bidrag med 5 000 kronor.
____
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§ 49 Delegering av beslut om bidrag till byalag eller
motsvarande
Dnr 2011-145-003
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i 2011 års budget avsatt 60 000 kr för bidrag till byalag
(verksamhet 10008, FA 1200).
Kommunledningskontorets förslag

För att förenkla hantering av beslut om bidrag till byalag föreslås att kommunstyrelsen
delegerar till ordförande att fatta beslut om bidrag till byalag till en summa om
maximalt ett halvt prisbasbelopp per sökande.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S) att kommunstyrelsen
delegerar till ordförande att fatta beslut om bidrag till byalag till en summa om
maximalt 10 000 kronor per sökande.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att besluta om bidrag till byalag eller
motsvarande till ett summa om maximalt ett halvt prisbasbelopp.
____
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§ 50 Ansökan från Lokalföreningen 178 Iggesund IOGTNTO om bidrag för samlingslokal.
Dnr 2011-027-061
Ärendebeskrivning
Lokalföreningen 178 Iggesund av IOGT-NTO har ansökt om lokalbidrag för 2011
från anslaget för samlingslokaler med ett ospecificerat belopp. Ansökans syfte är
snarare en begäran att få ingå i den grupp samlingslokaler som årligen får ett driftsstöd
från kommunen. Föreningen tillhörde fram till början av 1990-talet gruppen för
samlingslokaler, men pga dålig ekonomi avyttrades dåvarande fastighet till Iggesund
Timber. Fr o m 2004 äger föreningen fastigheten Iggesund 5:33.
Kommunen ger årligen stöd till 23 samlingslokaler, som tillsammans utifrån lokalyta
och aktiviteter.
Den rubricerade föreningens begäran om bidrag motsvarar en merkostnad på ca 9 000
kronor per år i fast del. Sedan beror ytterligare kostnader på om föreningen uppnår
gränsen på minst 80 aktiviteter per år.
Kommunledningskontoret har föreslagit att lokalföreningen 178 Iggesund av IOGTNTO fr o m 2011 skall ingå den grupp samlingslokaler, som årligen får driftsstöd från
kommunen, att uppdra till tekniska förvaltningen att göra en uppmätning av
lokalytorna i fastigheten Iggesund 5:33 både beträffande m2 och m3, samt att
kostnaden för den tillkommande föreningen täcks inom anslaget för samlingslokaler.
Allmänna utskottets har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att lokalföreningen 178 Iggesund av IOGT-NTO fr o m 2011 skall ingå i den grupp
samlingslokaler, som årligen får driftsstöd från kommunen,
att uppdra till tekniska förvaltningen att göra en uppmätning av lokalytorna i
fastigheten Iggesund 5:33 både beträffande m2 och m3, samt
att kostnaden för den tillkommande föreningen täcks inom anslaget för
samlingslokaler.
____
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§ 51 Information om Bromangymnasiets framtid
Dnr 2011-098-650
Ärendebeskrivning
Den 3 december 2009, § 217, beslutade kommunstyrelsen att uppdra till lärande- och
kulturnämnden att anlita en utomstående konsult som med ett utifrån och in
perspektiv ska lämna förslag till hur gymnasiets framtida omdaning kan lösas på ett
ekonomiskt och verksamhetsmässigt optimalt sätt.
Hur gymnasieskolan med kraftigt minskande elevantal ska möta framtiden är en stor
utmaning liksom för grannkommunerna i Hälsingland. För Bromangymnasiets del
handlar det enligt prognosen om en minskning från 1640 till 1165 elever åren 20102014.
Öhrlings Pricewater Cooper (PwC) har genomfört en genomlysning av hur
verksamheten kan bli ännu mer effektiv, hur kostnaderna kan minskas och om
resurserna kan fördelas bättre inom Bromangymnasiet. Några av de förslag till
förändringar som lämnas i utredningen är:
•

Anpassa antalet medarbetare till ett minskat elevantal.

•

Nyttja lokalerna så effektivt som möjligt.

•

Begränsa antalet program och inriktningar, prioritering bland utbildningsutbudet.

•

Processkartläggning av arbetsuppgifter

•

Minimera antalet fasta datorer genom flexibla lösningar.

•

En tydlig resursfördelningsmodell.

Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar konsulterna Monika Axelsson och
Johan Skeeri från PwC resultatet och förslagen i utredningen.
Ett handlingsprogram ska utarbetas, utifrån elevminskningen, för att anpassa
verksamheten fram till läsåret 2014/2015 och presenteras för lärande- och
kulturnämnden i april 2011. Förslag till resursfördelningssystem för
gymnasieutbildning ska utarbetas och presenteras för lärande- och kulturnämnden juni
2011.
Ordförande tackade för informationen.
_____
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§ 52 Avsiktsförklaring gällande vindkraft
Dnr 2009-045-370
Ärendebeskrivning
Majoriteten har formulerat en gemensam avsiktsförklaring gällande vindkraft.
Förslaget innebär en fortsatt utbyggnad av Norrhälsinge vindkraftpark. Utbyggnaden
ligger i linje med deras gemensamma programförklaring, att göra Hudiksvall till en av
Sveriges ledande ekokommuner och införa ett medvetet miljötänkande inför varje
politiskt beslut, samt att satsa på vindkraft som viktig förnyelsebar energikälla i
kommunen.
Vidare vill man göra förändringar av aktuella etableringsområden i översiktsplanen för
vindkraft och studiebesök för kommunfullmäktiges ledamöter.
Majoriteten har föreslagit att plan- och bygglovskontoret får i uppdrag, att i enlighet
med majoritetspartiernas avsiktsförklaring, utarbeta en omarbetad samrådshandling
avseende tematisk översiktsplan för vindkraft.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Caroline Schmidt (C) och Göte Bohman
(MP) jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Vid sammanträdet framkommer synpunkter på att skrivelser och förslag som beredes
och handlägges i kommunstyrelsen eller utskotten bör vara undertecknade bland annat
för att eventuella jävsituationer kan uteslutas.
Bente Sandström (S) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Kommunstyrelsens beslutar
att avslå förslaget om att plan- och bygglovskontoret får i uppdrag, att i enlighet med
majoritetspartiernas avsiktsförklaring, utarbeta en omarbetad samrådshandling
avseende tematisk översiktsplan för vindkraft.
_____
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§ 53 Planeringsförutsättningar – tematiskt tillägg till
översiktsplanen avseende vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun gör en omstart i arbetet med att utforma ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen avseende vindkraft. Ett viktigt syfte är att kommunfullmäktige tidigt
ska involveras i processen.
Kommunen har sedan tidigare påbörjat ett arbete med tematiskt tillägg till
översiktsplanen avseende vindkraft. Arbetet initierades under förra mandatperioden
och efter valet har kommunfullmäktige fått förändrade majoritetsförhållanden.
Det är angeläget att det nya kommunfullmäktige tidigt ges möjlighet att påverka
inriktningen på planeringen av vindkraften i kommunen.
Ett förslag till planeringsprocess har tagits fram av majoritetspartierna och presenteras
i en promemoria:
1. Synresa till Havsnäs, Strömsunds kommun, för att bl.a. få en bild av hur en
stor anläggning kan påverka landskapsbilden. Samtliga ordinarie ledamöter i
kommunfullmäktige bör beredas tillfälle att delta.
2. Direktivdebatt i kommunfullmäktige. Denna ska ligga till grund för arbetet
med att utforma ett samrådsunderlag.
3. Kommunstyrelsen ger med direktivdebatten som utgångspunkt,
byggnadsnämnden i uppdrag att utforma samrådshandling
4. Kommunstyrelsen beslutar om samråd
5. Byggnadsnämnden bereder underlag efter samrådet
6. Kommunstyrelsen beslutar om utställning
7. Byggnadsnämnden bereder underlag efter utställningsskedet
8. Kommunstyrelsen bereder ärendet till kommunfullmäktige
9. Beslut i kommunfullmäktige
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Vid behov kan olika kunskapshöjande insatser äga rum i samband med ordinarie
fullmäktigesammanträden. Strävan ska vara att söka få vindkraftsfrågan allsidigt belyst
vid dessa tillfällen.
I promemorian föreslås att kommunstyrelsen beslutar att planeringsprocessen för
tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft ska genomföras i enlighet med
denna promemoria och att kommunfullmäktiges presidium och byggnadsnämnden
delges information om tidsplan och ansvarsfördelning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C), Stefan Segerbrand
(M), Kent Sjöberg (KD), Majvor Westberg-Jönsson (S), Ann Berg (FP) och Daniel
Pettersson (V) bifall till förslaget.
Kommunstyrelsens beslutar
att planeringsprocessen för tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft ska
genomföras i enlighet med ovan nämnda promemoria,
att delge kommunfullmäktiges presidium och byggnadsnämnden information om
tidplan och ansvarsfördelning.
____
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§ 54 Yttrande över tematiskt tillägg avseende vindkraft i
Ljusdals kommun
Dnr 2011-016-370
Ärendebeskrivning
Ljusdals kommun har upprättat samrådshandling avseende tematiskt tillägg till
översiktsplanen för vindkraft. Kommunen redovisar 15 förslag till områden för
vindkraftsetablering, varav ett – Skräkle- och Mållångsberget – ligger på gränsen
mellan Ljusdals och Hudiksvalls kommuner.
Ljusdals kommun ber om yttrande senast den 28 februari. Kommunledningskontoret
föreslår därför att kommunstyrelsens allmänna utskott justerar paragrafen omedelbart.
Förslag till yttrande har upprättats i samråd mellan kommunledningskontoret och
plan- och bygglovskontoret.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Ljusdals kommun i enlighet med Kommunledningskontorets
förslag
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
_____
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§ 55 Yttrande över tematiskt tillägg avseende vindkraft i
Sundsvalls kommun
Dnr 2011-050-370
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan avseende
vindkraft i Sundsvalls kommun för yttrande senast den 21 mars 2011. Planen, som
benämns Vindkraftens möjligheter i Sundsvalls kommun, jämte bilagor finns tillgänglig på
www.sundsvall.se.
Sundsvalls kommun har identifierat fem områden där vindkraftsutbyggnad kan tillåtas.
Samtliga dessa ligger i norra eller mellersta delen av kommunen. Sundsvalls kommun
har även identifierat områden där vindkraftsutbyggnad inte tillåts, bl.a. i sydvästra
delen mellan Nordanstigs kommungräns och väg E14 samt i sydost från Nordanstigs
kommungräns längs kusten upp till Sundsvall och på Alnön.
Då Hudiksvalls kommun inte berörs av det tematiska tillägget till översiktsplan
avseende vindkraft avstår kommunen från att avge yttrande.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunen avstår från att yttra sig.
Kommunstyrelsen beslutar
att avstå från att yttra sig över tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft i
Sundsvalls kommun.
_____
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§ 56 Ledningsorganisation för miljö- och räddningsnämnd
mfl
Dnr 2011-033-001
Ärendebeskrivning
I avvaktan på resultatet av den politiska organisationen som beslutades 2010 så har två
personer delat tjänsten som tillförordnad miljö- och hälsoskyddschef. Under de tre
senaste åren har räddningschefen för miljökontorets, räddningstjänstens och plan- och
bygglovskontorets räkning deltagit i kommunens tjänstemannagrupp med en
samordningsfunktion.
Rekryteringsarbetet av ny avdelningschef för miljö- och hälsoskyddskontoret har
startat. Det gamla beslutet, om en gemensam myndighetschef för miljökontoret, planoch bygglovskontoret och räddningstjänsten, som togs av kommunfullmäktige 2005 i
samband med ny politisk organisation, bör upphävas.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att beslutet om en
gemensam myndighetschef för miljökontoret, plan- och bygglovskontoret och
räddningstjänsten upphävs.
Allmänna utskottet har tillstyrkt nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva beslutet om en gemensam myndighetschef för miljökontoret, plan- och
bygglovskontoret och räddningstjänsten.
_____
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§ 57 Remiss – förslag till nya klimat- och energimål för
Gävleborgs län
Dnr 2010-480-400
Ärendebeskrivning
Miljömålsarbetet i Sverige syftar till att vi i nästa generation ska kunna lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Gävleborgs län har utifrån de nationella
miljökvalitetsmålen format regionala miljömål som varit vägledande i miljöarbetet fram
till 2010.
Länsstyrelsen påbörjade 2008 en process för att ta fram nya klimat- och energimål.
Utifrån det som framkommit vid workshops, regeringens propositioner (2008/09:162,
2008/09:163) samt regionala förutsättningar har Länsstyrelsen arbetat fram ett förslag
till nya regionala klimat- och energimål. Målsättningen är att de nya målen ska beslutas
i mars 2011 så att arbetet med att ta fram ett tillhörande handlingsprogram kan
påbörjas under våren 2011.
Hudiksvalls kommun har inbjudits att avge yttrande över förslaget.
Ett förslag till yttrande har upprättats av kommunledningskontorets
planeringsavdelning.
Allmänna utskottets sammanträde har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag till
yttrande.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Göte Bohman (MP) att sista meningen i
stycke tre på sidan två i förslaget till yttrande ändras till:
”Vidare vore det önskvärt med en analys om det bedöms realistiskt eller önskvärt att
länet skulle svara för 17,5% av landets totala vindkraftsproduktion år 2020.”
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kent Sjöberg (KD), Birgitta Medin (M) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till Göte
Bohmans förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Göte Bohmans förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Göte Bohmans
förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrandet över Länsstyrelsens förslag till nya klimat- och energimål för
Gävleborgs län, enligt kommunledningskontorets förslag med följande ändring av sista
meningen i stycke tre på sidan två:
”Vidare vore det önskvärt med en analys om det bedöms realistiskt eller önskvärt att
länet skulle svara för 17,5% av landets totala vindkraftsproduktion år 2020.”
_____
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§ 58 Remiss – Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)
Dnr 2010-400-770
Ärendebeskrivning
Socialdepartementet, enheten för hälso- och sjukvård, har inbjudit Hudiksvalls
kommun att avge yttrande över betänkandet Kompetens och ansvar (SOU 2010:165).
Yttrandet ska ha inkommit till socialdepartementet senast den 1 mars 2011.
Yttranden

Förslag till yttrande har upprättats av omsorgsförvaltningen och social- och
fritidsförvaltningen.
Hudiksvalls kommun har yttrat sig avseende del V, Behörighet inom socialtjänsten. Man är i
huvudsak positiv till innehållet i betänkandet. Vissa synpunkter framförs dock, bl a att
kommunerna blir kompenserade enligt finansieringsprincipen för den kostnadsökning
som förslaget innebär.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande över betänkandet avges enligt
ovanstående förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över betänkandet enligt ovanstående förslag.
_____
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§ 59 Lagen om valfrihetssystem - LOV
Dnr 2011-097-732
Ärendebeskrivning
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. LOV reglerar vad
som ska gälla när upphandlande myndigheter konkurrensutsätter delar av sin
verksamhet genom att överlåta till brukaren att välja utförare bland leverantörer i ett
valfrihetssystem. Tjänster inom Lov är äldreomsorg, social omsorg för
funktionshindrade, barnmorsketjänster, tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare
och tjänster för dagcenter.
Hudiksvalls kommun beviljades 2008 stimulansbidrag med två miljoner kronor för att
utreda ett eventuellt införande av LOV. Den del av bidraget som inte använts senast
den 30 juni 2011 måste returneras till Socialstyrelsen. En del av dessa medel har
använts till att anställa en projektledare för LOV.
En rapport har framställts med underlag som kan ligga till grund för att fastställa om
LOV ska införas i kommunen och i så fall inom vilket område lagen ska införas.
Omsorgsnämnden föreslår att LOV införs inom hemtjänsten i Hudiksvalls kommun,
att omsorgsnämnden får i uppdrag att verkställa införandet av LOV, samt att
införandet ska gälla en sammanhållen hemtjänst, det vill säga att de leverantörer som
godkänns ska tillhandahålla både omvårdnad och service.
Allmänna utskottet har föreslagit att Lag om valfrihetssystem (LOV) införs inom
hemtjänsten i Hudiksvalls kommun, att omsorgsnämnden får i uppdrag att verkställa
införandet av Lag om valfrihetssystem (LOV), samt att införandet ska gälla en
sammanhållen hemtjänst, det vill säga att de leverantörer som godkänns ska
tillhandahålla både omvårdnad och service.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Siw Karlsson (S) avslag på första och andra
att-satsen och bifall till tredje att-satsen med följande motivering:
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”Vi är positiva till ökad valfrihet, dock i kommunal regi.
Vi vill avvakta lagförslagets slutliga utformning och eventuellt tidpunkt för
ikraftträdande.
Vi vill utvärdera de två intraprenader som införts i särskilt boende.
Avvakta projektet om alternativa driftsformer som nyligen påbörjats.
att en försöksverksamhet med kooperativ skall införas. (tidigare beslut)
att en försöksverksamhet med intraprenad påbörjas inom hemtjänsten.
ta del av remissvaren från pensionärsorganisationerna.”
Birgitta Medin (M), Kent Sjöberg (KD), Tommy Ljung (M), Ann Berg (FP), Stefan
Bäckström (C) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Daniel Pettersson (V) yrkar på att tredje att-satsen ska lyda enligt följande: ” att om
införandet blir tvingande ska en sammanhållen hemtjänst gälla, det vill säga att de
leverantörer som godkänns ska tillhandahålla både omvårdnad och service”.
Siw Karlsson (S), yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag gällande att-sats tre.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag gällande att-sats ett, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag gällande att-sats två, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag eller Daniel Petterssons förslag gällande att-sats tre, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten i Hudiksvalls kommun,
att uppdra till omsorgsnämnden att verkställa införandet av Lag om valfrihetssystem
(LOV), samt
att införandet ska gälla en sammanhållen hemtjänst, det vill säga att de leverantörer
som godkänns ska tillhandahålla både omvårdnad och service.
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Emot beslutet och till förmån för Siw Karlssons, förslag reserverar sig Bente
Sandström (S), Susanne Östh (S), Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg Jönsson (S)
Uno Jonsson (S) Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) med motiveringen:
”Vi är positiva till ökad valfrihet, dock i kommunal regi.
Vi vill avvakta lagförslagets slutliga utformning och eventuellt tidpunkt för
ikraftträdande.
Vi vill utvärdera de två intraprenader som införts i särskilt boende.
Avvakta projektet om alternativa driftsformer som nyligen påbörjats.
att en försöksverksamhet med kooperativ skall införas. (tidigare beslut)
att en försöksverksamhet med intraprenad påbörjas inom hemtjänsten.
att ta del av remissvaren från pensionärsorganisationerna.”
Emot beslutet och till förmån för Daniel Petterssons förslag gällande formuleringen av
att-sats tre reserverar sig Bente Sandström (S), Susanne Östh (S), Mikael Löthstam (S),
Majvor Westberg Jönsson (S) Uno Jonsson (S) Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson
(V).
_____
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§ 60 Motion om uppförande av Teknikens hus utreds
parallellt med Mulle Meck
Dnr 2010-338-008
Ärendebeskrivning
Sven-Olof Westin (FP), har i en motion, inlämnad i oktober 2010, föreslagit att ett
Teknikens hus uppförs. Huset ska innehålla minianläggningar av vattenproduktion,
avloppsrening, fjärrvärme, biogas, vindkraft m.m. och visa på hur kommunala tekniska
funktioner fungerar. Uppförandet ska samordnas med Mulle Meck
Yttrande från Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att under 2011 utreda framtida placering av
Mulle Meck. Som underlag för detta måste verksamheten som bedriver Mulle Meck
m m. presentera sina behov och möjligheter. I samband med att detta görs bör det
även utredas om det är möjligt att även satsa på ett ”Teknikens hus”.
Tekniska förvaltningen är beroende av teknikintresserade barn och ungdomar för
framtida rekryteringar och ser positivt på företeelsen, men kan inte bedöma kostnader
och samordningsvinster med den verksamhet som bedrivs idag.
Tekniska nämnden beslutar att de av förvaltningen lämnade synpunkterna får utgöra
tekniska nämndens yttrande över motionen.
Yttrande från lärande- och kulturnämnden

Lärande- och kulturnämnden föreslår att motionen avslås med motivering att det inte
finns möjlighet till en stor satsning på ett teknikens hus och att Mulle Meck måste
prioriteras.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
____
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§ 61 Medborgarförslag om länk till lätt svenska på
kommunens hemsida
Dnr 2010-353-035
Ärendebeskrivning
Melissa Andersson, Supit Pramplaeng, Kankaint Nylander m fl, Hudiksvall, inkom i
oktober 2010, med ett medborgarförslag om att kommunens hemsida ska ha en länk
till information på lätt svenska för att öka delaktigheten för invandrare i det som gäller
Hudiksvall.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls kommun använder en metod som kallas klarspråk. Klarspråk innebär att
språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det är också ett
krav som finns i språklagen. Klarspråk är, precis som nämns i medborgarförslaget, en
fråga om delaktighet och demokrati. Genom klarspråksprojektet, får personal inom
Hudiksvalls kommun, tillgång till metoder för att lära sig skriva på ett sätt som är
begripligt för så många som möjligt.
Under första halvåret 2011 får kommunen en ny webbplats som är uppbyggd enligt
gällande tillgänglighetsregler. Då klarspråksprojektet omfattar alla skrivna texter,
kommer även webbplatsen att omfattas. Alla nuvarande webbtexter kommer
successivt att bearbetas. På den nya webbplatsen kommer det också att finnas ett
översättningsverktyg som ger läsaren möjlighet att få texten till andra språk.
Allmänna utskottet har förslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) bifall till
medborgarförslaget.
Kent Sjöberg (KD), Tommy Ljung (M) och Uno Jonsson (S) instämmer i Ann Bergs
bifallsyrkande.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Ann Bergs mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Ann Bergs mfl
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
____
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§ 62 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Ordförande Caroline Schmidt (C) informerar om vilka frågor, som bland annat var
aktuella vid senaste mötet med Hälsingerådet: bokslut, förslag till handlingsplan,
vindkraft, Hälsingeturism och Hälsingeutbildningar.
____
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§ 63 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Regionförbundet Gävleborg sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
Nästa möte är i morgon den 11 mars 2011.
____
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§ 64 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Sundsvallsregionen sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
______
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§ 65 Avsägelse från Bente Sandström (S) av uppdrag som
ledamot i styrgrupp för kommunens miljömålsarbete,
samt val av ny ledamot
Dnr 2011-091-102
Ärendebeskrivning
Bente Sandström (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Bente Sandströms anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
styrgrupp för kommunens miljömålsarbete,
att till ny ledamot i styrgruppen utse Majvor Westberg-Jönsson (S).
_____
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§ 66 Avsägelse från Börje Karlsson (S) av uppdrag som
revisor i Hemvärnet Dellenbygden/Nordanstig, samt
val av ny revisor
Dnr 2011-093-102
Ärendebeskrivning
Börje Karlsson (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Börje Karlssons anhållan om entledigande från uppdrag som revisor i
Hemvärnet Dellenbygden/Nordanstig,
att ny revisor i Hemvärnet Dellenbygden/Nordanstig utses vid senare tillfälle.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-03-10

Kommunstyrelsen

§ 67 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-52-100
1

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut

2

Dnr 2011-56-112
Förordnande av Kerstin Oremark som vigselförrättare i Nordanstigs
kommun

3

Information inför regionindelningen

4

Dnr 2011-25-280
Yttrande över tillstånd att använda övervakningskamera

Dnr 2011-49-106

Dnr 2011-100-043
5

Underrättelse om konkurs. Konkursgäldenär Föreningen Folkets Hus i
Hudiksvall
Dnr 2011-94-003

6

Villkorsrapport Region Gävleborg 2010

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-03-10

Kommunstyrelsen

§ 68 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-01-25
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

39 (39)

