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§ 219 Redovisning av Glysisvallen AB verksamhet
Ärendebeskrivning
Glysisvallen AB:s VD Stefan Skalman och VD Matts Persson informerar
kommunstyrelsen om Glysisvallen AB:s verksamhet avseende ekonomi, aktiviteter,
nuläge och framtiden.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 220 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltning om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Förvaltningarna har förbrukat 71 % medan riktvärdet ligger på 75 %.
Prognosen pekar på ett minusresultat på ca 10 miljoner.
Kommunledningsförvaltningen inklusive politisk verksamhet har förbrukat 82 % av
budget.
Bilaga § 220 a och b
____
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§ 221 Yttrande över revisionsrapport – Årsredovisning 2011
Dnr 2012-222-007
Ärendebeskrivning
Revisionen har tidigare i år avlämnat sin revisionsrapport, utförd av PwC, avseende
granskning av årsredovisningen 2011. Rapporten har kungjorts i form av anmält
meddelande till tidigare sammanträde. I rapporten har revisorerna granskat om
räkenskaperna är rättvisande och följer god redovisningssed samt lagen om kommunal
redovisning.
Revisionen omfattar hela den kommunala verksamheten utifrån många perspektiv.
Rapporten belyser verksamheternas utfall, finansiering och ekonomisk ställning.
Punkter som gåtts igenom är:
- Rättvisande bild av resultat och ekonomi
- Händelser av väsentlig betydelse
- Personalekonomiska förhållanden
- Gemensam förvaltningsberättelse, engagemang i kommunkoncernen
- Pensionsskuld och andra ansvarsförbindelser
- Andra förhållanden med betydelse för styrning och uppföljning
Revisionens bedömning är att kommunen uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
samt att årsredovisningen är upprättad enligt god redovisningssed. Likaså uppfylls de
finansiella målen och kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i
balans (KL 8:5 a-b). I övrigt fastställs också att årsredovisningen beskriver de olika
nämndernas verksamhet och resultat på ett rättvisande sätt och med allt väsentligt
kommenterat.
I några avseenden finns det dock synpunkter att beakta utifrån den granskning som
utförts.
Kring beskrivningar av hur nämnderna uppfyllt åtaganden och nått sina mål önskas en
mer objektivt baserad bedömning. Det är viktigt att kommunen fortsätter att utveckla
metoder för verifierbarhet och mätbarhet avseende kvalitativ analys av åtagandena.
Kring investeringsverksamheten är det också önskvärt att riktlinjerna för området
fortsätter att utvecklas. Det handlar om gränsdragning mellan investering och drift och
förbättrade rutiner för projektredovisning.
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Ett tredje område är att den sammanställda redovisningen inkluderande
koncernföretagen innehåller preliminära siffror. Här föreslår revisorerna en översyn av
rapporteringsrutinerna, så att bolagens tidplaner så långt det är möjligt anpassas till
kommunens bokslutsarbete.
Kommunledningsförvaltningen har ett fokus på att utveckla kvalitetsmål och
uppföljning på mer objektiva grunder. Det finns också ett särskilt uppdrag kring
investeringsprocessen där ett övergripande styrdokument med regler och anvisningar
ska presenteras före 31 mars 2013.
Revisionens önskemål om bättre samordning av koncernperspektivet, med bättre
samordning av tidplaner är under utveckling. Tidplanen är känd och fastställd, men i
relation till ett av koncernbolagen var de ekonomiska uppgifterna för 2011 preliminära
då de i sin egen process inte låst sitt bokslut.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag att ytterligare utveckla årsredovisningen utifrån av revisionen framförda
synpunkter
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ytterligare utveckla
årsredovisningen utifrån av revisionen framförda synpunkter.
______
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§ 222 Ansökan om bidrag till föreställningen – Forsablått
Dnr 2012-192-861
Ärendebeskrivning
Scenplats Glada Hudik har tidigare ansökt om ett kommunalt bidrag med 250 000
kronor för att genomföra föreställningen med arbetsnamnet ”Forsablått”.
Föreställningen är en berättelse om linets betydelse och livet kring linspinneriet.
Föreställningen planeras att framföras i de gamla spinnerilokalerna vid Holma
Helsingland, Sörforsa.
De totala kostnaderna för projektet är beräknade till 850 000 kronor. Planerad
finansieringen sker med 600 000 koronor från sponsorer och 250 000 kronor via
förväntade biljettintäkter.
Ärendet har tidigare prövats i kommunstyrelsen, § 141/2012, med uppmaning till
Scenplats Glada Hudik att återkomma med en ansökan om förlusttäckningsgaranti.
Scenplats Glada Hudik har inte hörsammat uppmaningen om att ansöka om en
förlusttäckningsgaranti, utan återkommit med en ansökan om bidrag. Den
argumentering som anförts är att framtida projekt kan sammankopplas med det
negativt laddade ordet ”förlust” i samband med att det i kommande produktioner
kommer att sökas sponsorer.
I sak har inget ändrats varför förslaget är att vidhålla tidigare ställningstagande.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att ansökan om bidrag avslås, samt att
Scenplats Glada Hudik erbjuds en förlusttäckningsgaranti på maximalt 250 000 kronor
för föreställningen ”Forsablått”, att finansieras i budget för 2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ansökan bifalls och att medel för detta anvisas ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov 2013.
Kent Sjöberg (KD) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets 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), Stefan Bäckström (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), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Petterson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således bifallit allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om bidrag, samt
att erbjuda Scenplats Glada Hudik en förlusttäckningsgaranti på maximalt 250 000
kronor för föreställningen ”Forsablått”, att finansieras i budget för 2013.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Petterson (V).
______
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§ 223 Anhållan från Hälsinglands museum om nyttjande av
Cementmagasinet för förvaring av museets båtar och
sjöfartsanknutet material
Dnr 2012-344-870
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Hälsinglands museum har inkommit med ett förslag om att kommunen
överlåter det gamla cementmagasinet på Stenkajen till förvaring av museets båtar samt
sjöfartsanknutet material. Där skulle man också med enkla medel under
sommarhalvåret kunna skapa ett sjöfarts- och fiskemuseum.
Förslaget kan ses ur många perspektiv varför man lämpligen bör inhämta yttranden
från lärande- och kulturnämnden, tekniska nämnden, plan- och byggnadsnämnden och
turistbyrån innan kommunstyrelsen tar ställning till hur ärendet fortsatt ska behandlas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att lämna
Hälsinglands museums skrivelse om förvaring av båtar och sjö-/fiskemuseum för
yttrande till lärande- och kulturnämnden, tekniska nämnden, plan- och
byggnadsnämnden och turistbyrån, samt att yttrande ska vara inkomna till
kommunstyrelsen senast 10 november.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD),
Mikael Löthstam (S), Uno Jonsson (S), Olle Borgström (S) och Ann Berg (FP) bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna Hälsinglands museums skrivelse om förvaring av båtar och
sjö-/fiskemuseum för yttrande till lärande- och kulturnämnden, tekniska nämnden,
plan- och byggnadsnämnden och turistbyrån.
att yttranden ska vara inkomna till kommunstyrelsen senast 10 november.
______
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§ 224 Uppföljning av internkontroll
Dnr 2012-416-100
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har lämnat uppföljningsrapport av internkontrollen till
kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapporten.
____
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§ 225 Styrmodell – Glada Hudiksprånget
Dnr 2012-195-100
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 19 december 2011, § 218, presenterades idéer
om hur begreppet Glada Hudik kan definieras samt hur nuvarande styrmodell skulle
kunna kompletteras med en samlande vision och övergripande mål.
Kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna har under våren initierat
diskussioner i partigrupperna. Diskussioner har också förts med
näringslivsrepresentanter och kommunens förvaltningsorganisation. Det har resulterat
i följande förslag.
Det samlade visionsarbetet kan lämpligen bedrivas under begreppet ”Glada
Hudiksprånget”. Syftet är att uppnå högsta möjliga livskvalitet för kommunens
medborgare. Arbetet har utgått från kommunens många styrdokument och
kommunfullmäktiges beslutade nyckelord Solidaritet, Jämlikhet, God folkhälsa,
Ekonomisk och ekologisk hållbarhet, Närhet och Öppenhet.
”Glada Hudiksprånget” består av 6 delar.
1. Platsvarumärke: Glada Hudik
2. Slogan: Glada Hudik - Kommunen med stort hjärta.
3. Visionen 2020: Glada Hudik – Sveriges bästa kommun att leva och verka i!
4. Verksamhetsidé: (Formulering ska utarbetas)
5. Långsiktiga övergripande mål som i förslaget benämns enligt följande:
- Samhällstjänster av högsta kvalitet
- Blomstrande näringsliv
- Attraktiv och hållbar livsmiljö
6. Verksamhetsmål och finansiella mål (Kommunfullmäktiges) som uttrycker
den politiska viljan under mandatperioden och kan revideras om behov
uppstår.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att strukturen för befintligt styrsystem
för Hudiksvalls kommun kompletteras med platsvarumärke, slogan, vision,
verksamhetsidé och övergripande målen, att som platsvarumärke anta ”Glada Hudik”,
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att som slogan anta ”Glada Hudik – kommunen med stort hjärta”, att som vision för
perioden fram till år 2023 anta visionen ”Glada Hudik – Sveriges bästa kommun att
leva och verka i”, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till
verksamhetsidé, att som prioriterade områden för perioden fram till 2023 anta
följande; ”Samhällsservice med hög kvalitet”, ”Blomstrande näringsliv” och ”Attraktiv
och hållbar livsmiljö”, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till en
konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer, samt att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta verksamhetsmål med tillhörande indikatorer
för perioden 2013-2015.
Kommunfullmäktiges ordförande, Margareta Berg Kjellin (M), har presenterat ett
förslag om inrättande av en parlamentarisk kvalitetsberedning, ställd under
kommunfullmäktige. Beredningen bör bestå av personer ur kommunfullmäktige som
står utanför uppdragen i nämnderna samt har ett brett kontaktnät utåt bland
medborgarna. Beredningen kompletteras med föredragande tjänsteman och
sekreterare. Ordförande utses av majoriteten och vice ordförande av oppositionen.
Målsättningen är att få en bättre översyn och höja kvalitén på kommunens
verksamheter ur ett medborgarperspektiv. Beredningen ska arbeta med
kvalitetsindikatorer som är hållbara över tid.
Utvecklingsutskottet har förslagit bifall till kommunledningsförvaltningens sex första
förslag till att-satser samt kommunfullmäktiges ordförandes förslag om bildande av en
parlamentarisk kvalitetsberedning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar tillägg och förtydligande till förslaget att kommunfullmäktige
utser en kvalitetsberedning, att den ska vara parlamentariskt tillsatt.
Daniel Pettersson (V), Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Olle Borgström (S) meddelar att
de inte deltar i beslutet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag med Kent Sjöbergs
ändringsförslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera strukturen för befintligt styrsystem för Hudiksvalls kommun med
platsvarumärke, slogan, vision, verksamhetsidé och övergripande målen,
att som platsvarumärke anta ”Glada Hudik”,
att som slogan anta ”Glada Hudik – kommunen med stort hjärta”,
att som vision för perioden fram till år 2020 anta visionen ”Glada Hudik – Sveriges
bästa kommun att leva och verka i”,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta ett förslag till verksamhetsidé,
att som prioriterade områden för perioden fram till 2020 anta följande;
”Samhällsservice med hög kvalitet”, ”Blomstrande näringsliv” och ”Attraktiv och
hållbar livsmiljö”,
att kommunfullmäktige utser en parlamentariskt tillsatt kvalitetsberedning,
att kommunfullmäktiges kvalitetsberedning utarbetar förslag till indikatorer och
konkretiserar de övergripande målen, samt
att kommunfullmäktiges kvalitetsberedning utformar förslag till verksamhetsmål med
tillhörande indikatorer.
Det antecknas till protokollet att ledamöterna, Daniel Pettersson (V), Mikael Löthstam
(S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson
(S) och Olle Borgström (S) inte deltar i beslutet.
______
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§ 226 Nya direktiv för planering av vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har arbetat med förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen
avseende vindkraft sedan 2009. Kommunen har tidigare genomfört samråd och en
första utställning. Nya direktiv för planeringsarbetet togs fram i mars 2011 följt av en
särskild direktivdebatt i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige gjorde även ett
studiebesök i Strömsunds kommun under samma år för att på plats ta del av deras
arbete med planering och utbyggnad av vindkraft.
Hösten 2011 hölls en andra utställning. Kommunstyrelsen beslutade den 28 november
2011 att förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft skulle
återremitteras. Orsaken var att Energimyndigheten skulle genomföra nya
vindmätningar och kommunstyrelsen ville vänta in resultatet av dessa.
Energimyndigheten har därefter med hjälp av Uppsala universitet presenterat en ny,
mer detaljerad vindkartering.. Den nya vindmätningen kommer att användas av
Energimyndigheten i arbetet med att revidera riksintressen för vindkraft. Samtidigt kan
den utgöra grund för identifiering av nya områden lämpliga för vindkraft.
En arbetsgrupp bestående av företrädare för den politiska majoriteten: Göte Bohman
(MP), Jonas Holm (M) och Stefan Bäckström (C) har föreslagit att kommunstyrelsen
ger byggnadsnämnden nya direktiv för den fortsatta planeringen av vindkraft i
Hudiksvalls kommun.
Planeringschef Hans Gyllow, planingenjör Kristupas Lioranca, stadsarkitekt Mats
Gradh och plan- och bygglovschef Lennart Westberg informerar i ärendet vid
kommunstyrelsens sammanträde.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ärendet återremitteras till utvecklingsutskottet för
ytterligare beredning bla för att ta hänsyn till de nya riksintresseområdena samt se över
om det är några fler kriterier att ta hänsyn till..
Sammanträdet ajourneras. Efter 5 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till Mikael Löthstams återremissyrkande.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till utvecklingsutskottet för ytterligare beredning
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 227 Fastighetsöversyn
Dnr 2009-274-001
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen tillkallade under 2011 en parlamentarisk styrgrupp att se över
kommunens fastighetsorganisation (Ks § 46/2011). Översynen har som övergripande
mål att effektivisera kommunens fastighetsförvaltning som ska kännetecknas av hög
kvalitet och fokusera på kundnytta. I uppdraget har ingått att pröva möjligheten att
minska antalet aktörer inom fastighetsförvaltningen samt att minska drifts- och
underhållskostnaderna för fastighetsförvaltningen med minst 10 procent jämfört med
2011.
Styrgruppen har anlitat konsultföretaget Fasticon som utredningsstöd. I januari 2012
presenterade konsulten sina rekommendationer som i korthet innebär att kommunen
skapar ett nytt bolag där lokalförvaltningen, som tidigare legat under tekniska
förvaltningen, Fastighets AB Glysis och Forssågruppen, samlas. Samtidigt förs
förvaltningen av kommunens boenden över från tekniska nämnden till AB
Hudiksvallsbostäder. Kommunen föreslås inrätta en lokalstrateg med ansvar för vissa
uppgifter främst kopplade till att öka effektiviteten i kommunens lokalanvändning.
Vissa ägarfrågor bör utredas vidare.
Konsultförslaget var under våren 2012 föremål för remissbehandling i nämnder,
styrelser, politiska partier, fackliga organisationer och andra berörda. Tekniska
förvaltningen avstyrkte inrättandet av ett nytt bolag men tillstyrkte att förvaltningen
bör få ett nytt uppdrag. Remissyttrandet innehöll också ett utkast till ett sådant
uppdrag.
Remissinstanserna tillstyrkte över lag inrättandet av en lokalstrateg.
Kommunen gjorde i juni 2012 ett studiebesök i Järfälla kommun för att inhämta deras
erfarenheter från att arbeta med en lokalstrateg.
Styrgruppen har föreslagit kommunstyrelsen besluta, att ge kommunchefen i uppdrag
att presentera ett samlat förslag om hur förvaltningen av kommunens boenden kan
föras över till AB Hudiksvallsbostäder, att ge kommunchefen i uppdrag att inrätta en
tjänst som lokalstrateg med huvudsakligt uppdrag att effektivisera kommunens
lokalanvändning, att ge kommunchefen i uppdrag att närmare belysa konsekvenser av
överföring av ägandet av kommunens fastigheter till bolag samt, att ge tekniska
nämnden i uppdrag att närmare beskriva ett nytt uppdrag för förvaltning av
fastigheter.
Justerandes
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Allmänna utskottet har föreslagit att inriktningen ska vara att överföra förvaltningen av
kommunens boenden till Hudiksvalls Bostäder AB, att kommunchefen får i uppdrag
att presentera ett samlat förslag om hur förvaltningen av kommunens boenden kan
föras över till AB Hudiksvallsbostäder, att inrätta en tjänst som lokalstrateg med
huvudsakligt uppdrag att effektivisera kommunens lokalanvändning, samt att närmare
belysa konsekvenser av överföring av ägandet av kommunens fastigheter till bolag
samt, att tekniska nämnden får i uppdrag att närmare beskriva ett nytt uppdrag för
förvaltning av fastigheter samt att en lägesrapport över hur arbetet fortskrider sker till
kommunstyrelsen, 6 december 2012.
Uno Jonsson (S) yrkar tillägg till förslaget, att ge kommunchefen i uppdrag att
presentera ett samlat förslag om hur förvaltningen av kommunens boenden kan föras
över till AB Hudiksvallsbostäder, lydande: samt redovisa eventuellt förändrade kostnader samt
juridiska konsekvenser för detta.
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Uno Jonssons
tillägg.
Kommunstyrelsen beslutar
att inriktningen är att överföra förvaltningen av kommunens boenden till Hudiksvalls
Bostäder AB
att ge kommunchefen i uppdrag att presentera ett samlat förslag om hur förvaltningen
av kommunens boenden kan föras över till AB Hudiksvallsbostäder, samt redovisa
eventuellt förändrade kostnader samt juridiska konsekvenser för detta,
att ge kommunchefen i uppdrag att inrätta en tjänst som lokalstrateg med huvudsakligt
uppdrag att effektivisera kommunens lokalanvändning, kostnaden ska beaktas i
budgetarbetet för år 2013.
att ge kommunchefen i uppdrag att närmare belysa konsekvenser av överföring av
ägandet av kommunens fastigheter till bolag samt,
att ge tekniska nämnden i uppdrag att närmare beskriva ett nytt uppdrag för
förvaltning av fastigheter.
att en lägesrapport över hur arbetet fortskrider sker till kommunstyrelsen, 6 december
2012.
Emot beslutet reserverar sig Delshad Saleh (V).
____
Justerandes
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§ 228 Yttrande över remiss – gemensam satsning för
genomförande av LUPP 2013
Dnr 2012-358-100
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har föreslagit samordning av genomförandet av LUPP hösten 2013.
Förslaget är nu ute på remiss i kommunerna. Ett remissvar ska vara Region Gävleborg
tillhanda senast 2012-09-30.
Under 2010 genomfördes enkäten Lupp i samtliga kommuner i Gävleborgs län. Lupp
bör genomföras kontinuerligt och den gemensamma ambitionen är att göra mätningen
vart tredje år vilket innebär att nästa mätning blir 2013. Kostnaden för hela projektet
är drygt 1,5 miljoner kronor. Den kontanta medfinansieringen från Hudiksvalls
kommun är 40 775 kronor. Budgeten bygger på att samtliga kommuner i länet tackar ja
till att delta i projektet.
Kommunstyrelsen beslutade 29 februari 2012 att delta i en länsövergripande process
för att utveckla och förstärka det lokala arbetet för barns och ungdomars
uppväxtvillkor. LUPP ska fungera som uppföljningsverktyg för processen.
Remissvar

Erfarenheterna från LUPP 2010 och andra enkätundersökningar visar att det är svårt
att få en relevant svarsfrekvens. De verksamheter som berörs av genomförandet
behöver stöd i att belysa syftet med undersökningen. Kommunerna behöver också
stöd i genomförandet för att öka svarsfrekvensen. Erfarenheterna visar också att
kommunerna behöver stöd i att analysera och tolka resultatet av LUPP och ta tillvara
det som ett underlag för framtida prioriteringar inom det barn- och ungdomspolitiska
fältet. Hudiksvalls kommun avser att utifrån Region Gävleborgs nuvarande förslag
delta i LUPP 2013 med finansiering från kommunstyrelsen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att godkänna
remissvaret gällande gemensam satsning för genomförande av LUPP 2013.
Lärande- och kulturnämnden beslutade 4 september 2012, att godkänna remissvaret.
Allmänna utskottet har förslagit att remissvaret godkänns, samt att kommunen deltar i
LUPP 2013 och att kostnaden beaktas i budget 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Justerandes
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Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD) och Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret gällande gemensam satsning för genomförande av LUPP
2013, samt
att kommunen deltar i LUPP 2013 och kostnaden beaktas i budget 2013.
______
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§ 229 Medlemskap i Fiber Optic Valley
Dnr 2012-361-106
Ärendebeskrivning
Sedan slutet av 1990-talet har det fiberoptiska teknikområdet varit ett prioriterat
utvecklingsområde i Hudiksvallsregionen. Ett samarbete kring detta har bedrivits inom
ramen för konceptet Fiber Optic Valley (FOV). Aktörerna har varit företag,
kommuner, region Gävleborg, högskolor och universitet samt Vinnova.
Den operativa verksamheten har genomförts av Fiber Optic Valley AB. Bolaget ägs i
sin tur av den ideella föreningen Fiber Optic Valley där de flesta av samarbetsparterna
varit medlemmar, däribland Gävle och Sundsvalls kommuner. Även om Hudiksvalls
kommun i högsta grad varit delaktig i samarbetet så har kommunen inte varit medlem i
föreningen. För att dels markera betydelsen av detta samarbete för hela kommunens
framtida utveckling och dels garantera kommunen större insyn och
påverkansmöjligheter bör kommunen ansöka om medlemskap i föreningen.
Kostnaden för detta är dels en inträdesavgift på 5 000 kr och dels en årlig
medlemsavgift på 5 000 kr.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att Hudiksvalls
kommun ansöker om medlemskap i Fiber Optic Valley ideell förening, samt att
kostnaderna för medlemskapet belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader under 2012 och beaktas i budget 2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Håkan Rönström (M) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ansöker om medlemskap i Fiber Optic Valley ideell förening.
att kostnaderna för medlemskapet belastar kontot för kommunstyrelsens oförutsedda
kostnader under 2012 och beaktas i budget 2013.
______
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§ 230 Landsbygdsutveckling
Dnr 2009-242-017
Ärendebeskrivning
Den 25 maj 2009 hölls en direktivdebatt i kommunfullmäktige angående
landsbygdsutveckling. Utifrån det som framkom gav utvecklingsutskottet ett uppdrag
till kommunledningsförvaltningen att beakta dessa frågor i arbetet med kommunens
utvecklingsprogram. Eftersom ingen befattningshavare haft utrymme i sin tjänst för
dessa frågor har aktivitetsnivån varit starkt begränsad.
I samband med att en ny platschef skulle rekryteras till Svågadalen gjordes en
överenskommelse mellan kommunchefen och ordförande i Svågadalsnämnden att den
personen skulle ha ett övergripande ansvar och vara kommunens kontaktperson i
landsbygdsfrågor. Omfattningen bedömdes till ca 25 % men Svågadalsnämnden fick
ingen motsvarande budgetförstärkning.
Under våren 2012 förändrades arbetsuppgifterna för platschefen vilket innebar att
kommunen återigen stod utan landsbygdsutvecklare och resurser för att anställa någon
ny. Att lägga in det i någon befintlig tjänst i kommunen har inte bedömts möjligt och
dessutom är 25 % sannolikt för begränsad omfattning för att det ska fungera.
Sannolikt måste man upp i åtminstone 2 dagar per vecka för att det ska bli
meningsfullt.
Det har nu dykt upp en möjlighet att köpa tjänsten som landsbygdsutvecklare av
Hudiksvalls Näringslivsbolag motsvarande 40 % tjänst.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att inrätta en tjänst
som landsbygdsutvecklare motsvarande 40 % tjänstgöringsgrad, att tills vidare köpa
denna tjänst av Hudiksvalls näringslivsbolag, att under hösten 2012 för detta ändamål
avsätta 100 000 kronor ur kommunstyrelsens konto för oförutsett, att för 2013 beakta
detta i budgetarbetet, samt att ge landsbygdsutvecklaren i uppdrag att utarbeta förslag
till kort- och långsiktiga mål för arbetet och en tids-/arbetsplan för genomförande.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Håkan Rönström (M) och Uno Jonsson
(S) jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kent Sjöberg (KD), Stefan Bäckström (C) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare motsvarande 40 % tjänstgöringsgrad,
att tills vidare köpa denna tjänst av Hudiksvalls näringslivsbolag,
att under hösten 2012 för detta ändamål avsätta 100 000 kronor ur kommunstyrelsens
konto för oförutsedda behov,
att för 2013 beakta detta i budgetarbetet, samt
att ge landsbygdsutvecklaren i uppdrag att utarbeta förslag till kort- och långsiktiga mål
för arbetet och en tids-/arbetsplan för genomförande.
______
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§ 231 Projekt Kompetensrekrytering
Dnr 2012-363-023
Ärendebeskrivning
Såväl näringsliv som offentlig sektor står inom de närmaste åren inför stora
rekryteringsbehov. I en kommun av Hudiksvalls storlek och med dess geografiska läge
at det redan idag ofta svårigheter att rekrytera kvalificerad personal. Mycket talar för att
det kommer att vara nödvändigt med särskilda insatser och ett nära samarbete mellan
företag, offentlig sektor och inom regionen för att klara av dessa utmaningar i
framtiden.
Med anledning av de utvecklingsmöjligheter som Senseair har i och med sitt arbete
kring sensorer inom fordonsbranschen, så står man inför akuta rekryteringsbehov av
bland annat ingenjörer. Vid diskussionerna mellan Senseair, kommunledningen och
Hudiksvalls näringslivsbolag (HNA) har det framkommit idéer om att ta fram en
generell modell hur för hur man skulle kunna arbeta med kompetensrekrytering.
Genom det aktuella läget för Senseair så vore det lämpligt att i projektform under
hösten 2012 utarbeta en sådan modell utifrån deras situation. Lämpligen bör ett sådant
projekt ledas av Hudiksvalls näringslivsbolag och genomföras av en projektledare på
halvtid. Den personen bör lämpligen också vara kommunens kontaktperson gentemot
Senseair. Kostnaden för detta uppgår till 150 000 kronor och ryms inte inom ramen
för HNA:s budget, varför medel bör avsättas ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda utgifter.
Kommunchef Bengt Friberg har föreslagit att HNA beviljas bidrag med 150 000
kronor för genomförande av projektet ”kompetensrekrytering”.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Håkan Rönström (M) och Uno Jonsson
(S) jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja HNA bidrag med 150 000 kronor för genomförande av projektet
”kompetensrekrytering”, samt
att medel för detta anslås ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter..
____
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§ 232 Förlusttäckningsgaranti för Hudiksvalls
Näringslivsbolag 2012
Dnr 2012-413-042
Ärendebeskrivning
Den ekonomiska prognos för 2012 som Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) gjorde
vid halvårsskiftet 2012 visade på en uppenbar risk för ett underskott vid årets slut på
cirka 700 000 kronor. Detta beror bland annat på merkostnader i samband med
rekrytering av ny vd och kostnader för medverkan i bland annat Nyföretagarcentrum
och Movexum. Ambitionen från HNA:s sida är att under hösten begränsa kostnaderna
och öka intäkterna så mycket som möjligt, men risken är ändå uppenbar att ett
underskott uppstår om inte medel tillskjuts. HNA förslår en förlusttäckningsgaranti på
upp till 500 000 kronor.
För att undvika att samma situation uppstår 2013 bör HNA utarbeta ett budgetförslag
som ligger inom den preliminära budgetram som föreligger och ange vilka åtgärder
som behöver vidtas för att uppnå detta.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Håkan Rönström (M) och Uno Jonsson
(S) jäv och deltar inte vid beslut i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunen beviljar en förlusttäckningsgaranti på
300 000 kronor.
Sammanträdet ajourneras. Efter 5 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls Näringslivsbolag snarast redovisar en balanserad budget för 2013
utifrån den preliminära budgetram som föreligger och samtidigt anger vilka
prioriteringar som måste ske för att klara detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge Hudiksvalls näringslivsbolag en förlusttäckningsgaranti för 2012 upp till 300 000
kronor, samt
att kostnaderna täcks ur kommunens likvida medel.
Justerandes
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§ 233 Sammanträdesplan för 2013
Dnr 2012-407-006
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2013
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2013; 7 februari, 14
mars, 11 april, 25-26 april, 4 juni, 29 augusti, 12 september, 3 oktober, 7 november och
5 december.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2013, 25 februari,
25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 23 september, 21 oktober, 25 november och
16 december.
_____
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§ 234 Yttrande över sammanläggning av HudiksvallsIdenors församling och Hälsingtuna-Rogsta församling
Dnr 2012-339-100
Ärendebeskrivning
Svenska kyrkan har på remiss 2012-08-20 lämnat förslag till sammanläggning av
Hudiksvall-Idenors församling och Hälsingtuna-Rogsta församling.
Yttrande över förslaget ska lämnas senast den 31 oktober 2012.
Kommunstyrelsens ordförande har föreslagit att kommunen inte ska ha något att
erinra mot förslaget att sammanlägga församlingarna.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ha något att erinra mot förslaget att sammanlägga församlingarna.
____
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§ 235 Medborgarförslag om ungdomsmentorer för
förtroendevalda
Dnr 2011-159-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag föreslagit, att alla
förtroendevalda bör ha en ungdomsmentor för att bättre förstå ungdomar och deras
intressen.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls kommun har prövat olika former för att förbättra dialogen mellan
medborgare och förtroendevalda. Som exempel kan nämnas att ett av syftena med de
tidigare kommundelsnämnderna var att minska avståndet mellan beslutsfattare och
befolkning. Kommunen har under förra mandatperioden prövat formen av
medborgarråd, som syftade till att vara ett forum för ökad dialog mellan medborgare
och förtroendevalda. I medborgarråden skulle medborgarna kunna initiera frågor som
var viktiga, t ex för en bygd eller en stadsdel. Kommunen valde även under förra
mandatperioden att utse förtroendevalda som kontaktpersoner till näringslivet. Vidare
finns inom lärande- och kulturnämnden utsedda kontaktpolitiker till
självförvaltningsråd på kommunens skolor.
Den nya majoriteten har i en programförklaring slagit fast att en fördjupad demokrati
är ett viktigt mål för det politiska arbetet. I programförklaringen ges exempel på hur
demokratin kan fördjupas, vilket bland annat rymmer återkommande öppna möten
med medborgare i Hudiksvall och Delsbo. Sedan maktskiftet har ett antal sådana
möten hållits.
En allmän tendens är att det är relativt få yngre människor som engagerar sig
partipolitiskt. Detta kan få till följd att det blir färre unga beslutsfattare och
partimedlemmar som kan förmedla de förutsättningar, önskningar och behov som
särskilt finns bland de yngre. Återkommande möten mellan förtroendevalda och
ungdomar kan öka intresset för partipolitik och därmed möjligheten att rekrytera yngre
förtroendevalda. Utifrån dessa perspektiv kan medborgarförslaget vara intressant.
För att lyckas med ungdomsmentorer måste det finnas ett engagemang och en
frivillighet, inte minst bland de förtroendevalda. För vissa förtroendevalda kan formen
av ungdomsmentorer fungera medan andra politiker väljer andra kanaler för sina
kontakter med medborgare och väljare, vilka passar dem bättre. Det är en styrka om
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det finns en mångfald i interaktionen mellan väljare och valda och ungdomsmentorer
kan vara en sådan kanal. Utifrån det sagda bör modellen, om den införs, vara frivillig
för de förtroendevalda.
Om arbetet med mentorer ska genomföras mer systematiskt, t ex under skoltid,
förutsätter det möjligheten och därmed resurser att de förtroendevalda får ersättning
enligt gällande arvodesregler. En variant är att pröva formen i mindre skala, t ex bland
intresserade kommunal- eller oppositionsråd, ordförande eller andra som redan har ett
fast arvode.
Kommunledningskontoret har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag
till beslut.
Allmänna utskottets beslutade § 190/2011 och § 175/2012, att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att
medborgarförslaget ska anses besvarat med motivering, att kommunstyrelsens
utvecklingsutskott har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att hantera demokratifrågor och
demokratiutvecklingsinsatser i kommunen. Att möjliggöra för ungdomar att få inflytande och vara
delaktiga i olika politiska frågor är viktigt ur demokratisynpunkt. Att utveckla någon form av
mentorskap kan vara en del i kommunens fortsatta arbete med demokratiutveckling och ligger i linje
med demokratifrågorna som utvecklingsutskottet har fått i uppdrag av fullmäktige att hantera.
Kåge Wallner (MP) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kåge Wallners
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Siw Karlsson (S), Olle
Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 236 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerar från senaste mötet med Hälsingerådet. Aktuella frågor
var bla PA-samverkan, Projekt Fjällvägen, Hälsingeturism, Världsarvet Hälsingegårdar
samt en presentation av arenabygge i Ovanåkers kommun.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

32 (43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

33 (43)

Protokoll

34 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 239 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om Projekt Destination
Glada Hudik, rekrytering av ny energirådgivare samt om Svågadalen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 240 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-367-007
1

Revisionsrapport – granskning av styrelsens och nämndernas hantering av
offentlighetsprincipen
Dnr 2012-380-116

2

Olycksutredningsprotokoll, olycka med fotbollsmål i Njutånger

3

Dnr 2011-211-108
Kammarrättens beslut om prövningstillstånd i överklagat beslut i fråga om
laglighetsprövning

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 241 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Bidrag till byalag år 2012, Lindefallets Byaråd
Bidrag till byalag år 2012, Bobygdens Framtid ekonomisk förening
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-08-21 och 2012-09-11
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-08-21 och 2012-09-11
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

36 (43)

Protokoll

37 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 242 Bostäder för vuxenstuderande
Dnr 2012-285-620
Ärendebeskrivning
Frågan om att skapa flera möjliga boenden för vuxenstuderande främst inom Centrum
för utveckling och lärande (CUL) och de yrkeshögskoleutbildningar som drivs via
IFTAC har aktualiserats av Lärande- och kulturnämnden. Detta innebär ett förslag om
att ge Hudiksvallsbostäder AB i uppdrag att bygga 35 studentbostäder för
vuxenstuderande. I ärendet finns också frågan om att Hudiksvallsbostäder i samband
med detta tar över hanteringen av uthyrning direkt till de studerande, samt att detta
också inkluderar tidigare ”blockförhyrda” lägenheter.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen bifaller
Hudiksvallsbostäders avsikt att bygga 25 mindre lägenheter på fastigheter på
fastigheten Snusfabriken 5 i Hudiksvall, att överlåta till Hudiksvallsbostäder att
administrera en kö för studenter samt att detta förutsätter att CUL och IFTAC reglerar
ansvaret för eventuella månader utan hyresgäster.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom Hudiksvallsbostäders
avsikt att bygga 25 mindre lägenheter på fastigheter på fastigheten Snusfabriken 5 i
Hudiksvall, och att Lärande- och kulturnämnden får i uppdrag att träffa erforderliga
avtal med Hudiksvallsbostäder.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Hudiksvallsbostäders avsikt att bygga 25 mindre lägenheter, i första
hand riktade till vuxenstuderanden, på fastigheter på fastigheten Snusfabriken 5 i
Hudiksvall, samt
att Lärande- och kulturnämnden får i uppdrag att träffa erforderliga avtal med
Hudiksvallsbostäder.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 243 Återtagande av uppsägning av avtal med X-trafik
Dnr 2012-178-042
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har tidigare sagt upp avtal om fria ungdomsresor för
omförhandling av villkoren. Kommunen har startat en dialog med X-trafik och funnit
att det finns förutsättningar att inom ramen för befintligt avtal att genomföra de
önskade förändringarna.
Kommunchefen har förslagit att Hudiksvalls kommun tar tillbaka uppsägningen av
avtalet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ta tillbaka uppsägning av avtal gällande fria ungdomsresor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 244 Sociala företag – samarbete med Coompanion
Dnr 2012-412-042
Ärendebeskrivning
Under åren 2010 – 2012 har Centrum för utveckling och lärande (CUL) årligen
beviljats ett tilläggsanslag på 400 tkr för att finansiera en tjänst hos Coompanion i syfte
att stödja de sociala företagen. CUL har inte möjlighet att inom sin budgetram
finansiera denna viktiga tjänst och har därför äskat 420 000 kronor inför budgetåret
2013.
Coompanions uppdrag har handlat om handledning kring företagens drift,
styrelsearbete, personalfrågor, ekonomi, affärer och samverkan mellan de sociala
företagen.
Coompanions tjänst har inneburit en kvalitetssäkring för de platser som kommunen
använder i de sociala företagen. Fr.o.m. mars 2011 till augusti 2012 har antalet
långtidsarbetslösa som anställts ökat från 44 till 71 personer vilka stått mycket långt
från arbetsmarknaden. Utöver detta är det lika många långtidsarbetslösa som varit
deltagare i verksamheterna utan att vara anställda. Båda dessa grupper är personer som
med stöd av Coompanion och de sociala företagen lyckats bryta sitt utanförskap,
komma närmare arbetsmarknaden och möjliggöra en egen försörjning.
Om detta stöd skulle upphöra finns risk att de sociala företagen som drivs av personer
som själva en gång varit utanför den traditionella arbetsmarknaden, inte kan eller orkar
driva företagen med kvalitet och därmed fortsatt utveckling.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Stefan Bäckström (C)
och Gunnar Canslätt (KD) bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Centrum för utveckling och lärande 420 000 kr under 2013 för arbete med
sociala företag, samt .
att kostnaderna täcks i samband med bokslut 2012.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 245 Anhållan från Göte Bohman (MP) om entledigande
från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
allmänna utskott samt val av ny ledamot
Dnr 2012-323-102
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Göte Bohmans anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens allmänna utskott, samt
att till ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott, utse 490326-7518, Kåge
Wallner (MP), Hövdingegatan 13 A, 824 43 Hudiksvall
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 246 Anhållan från Göte Bohman (MP) om entledigande
från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens
utvecklingsutskott samt val av ny ledamot
Dnr 2012-324-102
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Göte Bohmans anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott, samt
att till ny ledamot i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, utse 490326-7518, Kåge
Wallner (MP), Hövdingegatan 13 A, 824 43 Hudiksvall
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 247 Anhållan från Göte Bohman (MP) om entledigande
från uppdrag som ledamot och ordförande i
styrgruppen för miljömål, samt val av ny ledamot och
ordförande
Dnr 2012-322-102
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Göte Bohmans anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot och
ordförande i styrgruppen för miljömål, samt
att till ny ledamot och ordförande i styrgruppen för miljömål, utse 490326-7518, Kåge
Wallner (MP), Hövdingegatan 13 A, 824 43 Hudiksvall
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (43)

Sammanträdesdatum

2012-10-04

Kommunstyrelsen

§ 248 Anhållan från Göte Bohman (MP) om entledigande
från uppdrag som ledamot och ordförande i
samverkansgrupp Nordanstig – Hudiksvall gällande
miljö- och räddning
Dnr 2012-322-102
Ärendebeskrivning
Göte Bohman (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Göte Bohmans anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot och
ordförande i samverkansgrupp Nordanstig – Hudiksvall gällande miljö- och räddning,
samt
att till ny ledamot och ordförande i i samverkansgrupp Nordanstig – Hudiksvall
gällande miljö- och räddning, utse 490326-7518, Kåge Wallner (MP), Hövdingegatan
13 A, 824 43 Hudiksvall
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

