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§ 213 Redovisning av AB Hudiksvallsbostäders verksamhet
Ärendebeskrivning
AB Hudiksvallsbostäders ordförande Jörgen Bengtson och VD Nils-Erik Blomdahl
informerar kommunstyrelsen om bolagets verksamhet avseende affärsidé, ledord,
organisation, ekonomi, verksamhet och framtid.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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Delges:
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§ 214 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltning om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman redovisar det ekonomiska läget i kommunen.
Förvaltningarna har förbrukat 75 % medan riktvärdet ligger på 72 %.
Bilaga § 214
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§ 215 Lån/bidrag till Tunalids ridklubb
Dnr 2011-355-828
Ärendebeskrivning
Tunalids Ridklubb har ansökt om bidrag med 592 000 kronor för investering i ett nytt
stall om sex boxar. Investeringen är kostnadsberäknad till 650 000 kronor, varav
58 000 kronor beräknas kunna finansieras med egna medel.
Klubben har fyra olika stallar för uppstallning av sina lektionshästar. I en av stallarna
har golvet gett vika och två av de andra stallarna är inte godkända ur
djurskyddssynpunkt. Besiktning av djurskyddet gjordes hösten 2008, som resulterade i
en tidsfrist på tre år när problemen skulle vara åtgärdade. Detta har inte skett på grund
av likvida problem.
Situationen inför höstterminen är att sex av klubbens lektionshästar inte är användbara
på grund av stallproblemen och därmed måste säljas. Verksamheten måste i så fall
kraftigt dras med minskad lönsamhet som effekt.
Förslag på lösning av den uppkomna situationen har diskuterats mellan representanter
från ridklubben, social- och fritidsnämndens ordförande Gunnar Canslätt och
kommunalråd Jonas Holm. Föreningen har även sökt bidrag både från
Jordbruksverket och Riksidrottsförbundet, men har ännu inte fått något beslut.
Representanterna från kommunen har föreslagit att Tunalids Ridklubb beviljas ett
räntefritt lån på 592 000 kronor att amorteras med 40 000 kronor per år tills lånet är
slutamorterat och att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ridklubben får ett bidrag på 250 000 kronor som täcks i
kommunens likvida medel samt att kommunen beviljar en borgen på upp till 300 000
kronor.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Håkan Rönström (M) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att
klargöra hur mycket klubben kan finansiera själva.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kent Sjöberg (KD)och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till Håkan Rönströms
återremissförslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms mfl
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
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 Pettersson (V).
____
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§ 216 Information om kunskaperna i årskurs 3 och 5
Ärendebeskrivning
Grundskolechef Elisabeth Bäckström informerar kommunstyrelsen om resultatet från
nationella proven i årskurs 3 och 5 samt elevenkät för årskurs 5 och årskurs 8.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 217 Folkets Hus, Hudiksvall
Dnr 2010-167-802
Ärendebeskrivning
Kommunalråd Jonas Holm, har inkommit med en skrivelse, en vision,
Glada Hudik – Kultur-Konferens-Nöje.

Bilaga § 217 a

Visionen innehåller tankar om hur Folkets Hus kan komma att användas i framtiden
samt en tids- och arbetsplan.
Allmänna utskottet har föreslagit att visionsskrivningen i dokumentet ”Glada Hudik –
Kultur-Konferens-Nöje antas som en politisk viljeinriktning för det fortsatta arbetet
med Folkets Hus, samt att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur
arbetet med att nå visionen skulle kunna struktureras och tidsättas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S) lämnar ett förslag till inriktning och drift av Folkets Hus från
oppositionspartierna S och V, samt yrkar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
socialdemokraternas och vänsterpartiets inriktning på verksamheten vid Folkets Hus,
att en totalentrpenör upphandlas för verksamhet och drift samt att 1,6 miljoner kronor
avsätts till kulturföreningarna för att bedriva kulturell verksamhet i kommunen.
Bilaga § 217 b
Jonas Holm (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen beslutar
att anta visionsskrivningen i dokumentet ”Glada Hudik – Kultur-Konferens-Nöje som
en politisk viljeinriktning för det fortsatta arbetet med Folkets Hus.
att ge kommunchefen i uppdrag att utarbeta ett förslag på hur arbetet med att nå
visionen skulle kunna struktureras och tidsättas.
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 Pettersson (V).
_____
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sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 218 Namngivning av fd Folkets Hus i Hudiksvall
Dnr 2010-167-802
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 9 juni 2011 att ge verksamhetschefen för den samlade
kulturen i uppdrag att snarast möjligt genomföra en namntävling för vad ett framtida
Folket Hus skulle kunna heta.
En namntävling har genomförts och ett antal namnförslag har lämnats.
Kommunstyrelsen har att utse vinnande förslag.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S), Majvor Westberg-Jönsson
(S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) meddelar att de ej
deltar i beslutet.
Kommunstyrelsen beslutar
att vinnande namnförslag blir Kulturhuset Glada Hudik, vilket också fortsättningsvis
blir husets namn.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 219 Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Dnr 2011-454-004
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska, en gång varje år, till kommunfullmäktige
redovisa besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Kommunledningskontoret har redovisat besvarade liksom obesvarade
medborgarförslag.
Redovisningen visar, 23 förslag som besvarats under året och 68 förslag som ännu inte
slutbehandlats.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen besvarade och obesvarade medborgarförslag.
______

Justerandes
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§ 220 Redovisning av ej färdigberedda motioner.
Dnr 2011-455-004
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska – två gånger per år – lämna en redovisning – till kommunfullmäktige över motioner som inte är besvarade. Vid redovisningarna har fullmäktige
möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella motioner från vidare handläggning.
Kommunledningskontoret har förtecknat motionerna samt redovisat den beredning av
varje motion som hittills skett. Förteckningen upptar 12 motioner.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

16 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 221 Övertagande av och reglemente för Kostnämnden
Dnr 2011-504-003
Ärendebeskrivning
Sedan 1 juli 2002 har Landstinget i Gävleborgs län och Hudiksvalls kommun bedrivit
kostverksamhet i form av en gemensam nämnd, för vilken landstinget varit huvudman.
Matproduktionen har i huvudsak skett vid av storköket ”Pulsen” och sedan
distribuerats till sjukhusenheten i Hudiksvall samt vissa verksamheter inom
Hudiksvalls kommun. Av det totala antalet portioner som produceras avser en
övervägande del Hudiksvalls kommuns verksamheter. Det har därför befunnits
lämpligt att överföra huvudmannaskapet för den gemensamma nämnden till
Hudiksvalls kommun. I samband med detta ska ett nytt samarbetsavtal tecknas, samt
ett hyresavtal där kommunen hyr produktionsanläggningen ”Pulsen”.
Eftersom det är kommunen som föreslås bli huvudman för den gemensamma
nämnden har kommunfullmäktige att dels fastställa ett reglemente för nämnden och
dels utse vilka tre som ska representera kommunen i den samt deras ersättare.
Landstinget utser resterande tre personer samt ersättare.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att från landstinget överta huvudmannaskapet för den gemensamma kostnämnden
som då ingår i kommunens organisation, samt
att fastställa reglemente för den gemensamma kostnämnden.
____

Justerandes
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§ 222 Yttrande – Sanktionsavgifter på trygghetsområdet
(SOU 2011:3)
Dnr 2011-410-705
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inbjudits att yttra sig gällande betänkandet, Sanktionsavgifter
på trygghetsområdet (SOU 2011:3).
Remissvaret ska sändas till Socialdepartementet senast den 30 september.
Utredningens uppdrag och betänkandet, gäller huruvida ett administrativt
sanktionssystem ska införas eller ej. Syftet är att motverka att sådana bidrag och
ersättningar för personligt ändamål som enligt lag eller förordning beslutas av
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Centrala studiestödsnämnden,
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, kommunerna eller arbetslöshetskassorna
utbetalas på felaktiga grunder eller med för högt belopp. Därvid ska särskilt övervägas
om det är lämpligt att vid sidan av bidragsbrottslagen (2007:612) införa ett
administrativt sanktionssystem, som innebär att den som lämnar oriktiga uppgifter,
vilka kan leda till att en förmån betalas ut felaktigt eller med för högt belopp, kan bli
skyldiga att betala en avgift.
Kommunledningskontorets yttrande

Betänkandet har, inom kommunen, lämnats på remiss till social- och
fritidsförvaltningen och omsorgsförvaltningen, båda har valt att inte yttra sig.
Kommunledningskontoret föreslår att Hudiksvalls kommun avstår från att lämna
yttrande över betänkandet, Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3).
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avstår från att lämna yttrande över betänkandet,
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet (SOU 2011:3).
______
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§ 223 Gruppbostad – Furulund
Dnr 2011-475-231
Ärendebeskrivning
Förvaltningschef, tekniska, Jan Kroppegård har informerat allmänna utskottet om
behovet av nya gruppbostäder i kommunen. Planeringen är påbörjad för byggande av
6 platser i gruppbostad, vid Kristineberg. Byggs i maj 2012. Hudiksvalls bostäder
planerar byggande av gruppbostad i Iggesund. Därutöver finns ett akut behov av
ytterligare platser för ungdomsboende och planeringen för tillskapande av
gruppbostad behöver därför tidigareläggas.
Förslag finns, att använda samma projektering som vid gruppbostaden vid
Kristineberg för att skapa ny gruppbostad i anslutning till Furulundområdet. Bostaden
kan då innehålla sex platser för ungdomsboende.
Allmänna utskottet har förslagit att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att, i egen
regi, bygga ny gruppbostad i anslutning till Furulundsområdet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg om
ekonomiska konsekvenser av att tidigarelägga byggandet av gruppbostad.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att, i egen regi, bygga ny gruppbostad i anslutning till
Furulundsområdet.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 224 Hälsingerådets verksamhetsplan 2011 - 2014
Dnr 2011-487-042
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet, som bildades 1996, är ett frivilligt samarbete för gemensamma
strategiska frågor mellan Hälsinglands kommuner. Målet är ett ökat samarbete i
Hälsingland för att skapa en stark plattform för Hälsinglands kommuner.
Hälsingerådet arbetar även för att landskapet ska utvecklas till ett attraktivt
framtidsområde i Sverige och Europa. Verksamheten har sin bas i nätverksarbete
mellan rådets medlemmar, kommunerna. I arbetet engageras kommunernas
förvaltningar, kommunernas näringslivsorganisationer, högskolor samt andra
myndigheter och organisationer i regionen.
Vid dagens sammanträde föreligger ett förslag, från Hälsingerådet, till verksamhetsplan
för Hälsingerådet 2011 – 2014. För de närmaste åren vill Hälsingerådet bland annat
prioritera opinionsbildning i viktiga infrastrukturfrågor, satsa på ökad administrativ
samverkan mellan hälsingekommunerna, intensifiera arbetet med gymnasiesamverkan
och ta tag i de viktigaste gemensamma näringslivsfrågorna.
Hälsingerådet rekommenderar, samtliga i rådet deltagande kommuner, att anta
verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011 - 2014.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt Hälsingerådets rekommendation.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Hälsingerådets verksamhetsplan 2011 – 2014.
_____
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Protokoll

20 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 225 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om Uppdrag Gransknings
granskning och bevakning av Glada Hudik Teaterns verksamhet och att programmet
kommer att sändas på onsdag den 12 oktober 2011.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 226 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerar från senaste mötet med Hälsingrådet. Aktuella frågor
var bla Hälsingeturism, Region Gävleborg, samverkan gällande PA-frågor och
administration, samt verksamhetsplan.
Caroline Schmidt (C) informerar om att respektive kommunstyrelseordförande alltid
träffas dagen före Hälsingerådets sammanträden.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 227 Information från Regionförbundet Gävleborg
Hudiksvalls kommun har förutom ordförande Sven-Åke Thoresen (S) två
ersättarplatser i regionstyrelsen, Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm (M).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (59)

Protokoll

23 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 228 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och kommunchef Bengt Friberg informerar om senaste mötet
med Sundsvallsregionen. Aktuella frågor var bla regionfrågan, regional
utvecklingsstrategi (RUS), kompetensutveckling, traineeprojekt/program,
Ostkustbanan och skatteutjämning.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 229 Medborgarförslag om att turistbyrån borde ligga i en
sjöbod.
Dnr 2011-173-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 16 mars 2011, med ett medborgarförslag om att
turistbyrån borde ligga i en sjöbod.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret har inhämtat yttrande från tekniska nämnden och
turistbyrån.
Tekniska nämnden har i yttrande, § 84/2011, beslutat att överlämna
medborgarförslaget för bedömning av turistbyrån. Tekniska nämnden har ingen
möjlighet att bedöma förslaget då någon sjöbod inte ingår i kommunens
fastighetsbestånd.
I yttrande skriver, turistbyråchef Annika Bergström, att placering av turistbyrån bör
styras av vad som är bäst för besökare, året om. En sjöbod kan vara rimlig om Möljen
blir etablerat som evenemangstorg med aktiviteter, året om. Det förutsätter att en
sjöbod är lämplig som åretrunt-lokal samt att kostnaderna är rimliga och anpassade till
turistbyråns budget.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till ovanstående, föreslagit att
medborgarförslaget får anses vara besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med ovanstående yttrande, anse medborgarförslaget besvarat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 230 Medborgarförslag om att kunna skicka in förslag
elektroniskt via formulär på hudiksvall.se.
Dnr 2011-149-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 16 mars 2011, med ett medborgarförslag om att
kunna skicka in förslag, elektroniskt via formulär på hudiksvall.se. Förslaget ska sedan
kunna skrivas under vid besök på kommunen.
Kommunledningskontorets yttrande

Informationsavdelningen har i yttrande uttalat att förslaget är intressant. Ett arbete
pågår med att färdigställa och lansera kommunens nya webbplats. Därefter, kommer
det att tas ställning till e-formulär och andra e- tjänster på hudiksvall.se.
Kommunledningskontoret har därmed förslagit att medborgarförslaget får anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med ovanstående yttrande, anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 231 Medborgarförslag om att bilder på kommunens
personal ska vara tagna mot sjöbodarna.
Dnr 2011-273-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 13 april 2011, med ett medborgarförslag om att
bilder på kommunens personal ska vara tagna mot sjöbodarna.
Kommunledningskontorets yttrande

Informationsavdelningen har i yttrande skrivit att de väljer bakgrund efter
användningsområde och kan därför inte tillstyrka medborgarförslaget.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 232 Medborgarförslag om att dela ut gratis grillar i
samband med strömmingsfisket i Hudiksvall.
Dnr 2011-264-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 13 april 2011, med ett medborgarförslag om att
dela ut gratis grillar i samband med strömmingsfisket i Hudiksvall. Glada Hudik är en
anrik fiskarstad och det borde uppmärksammas och hela hamnområdet förvandlas till
en folkfestplats.
Kommunledningskontorets yttrande

Yttrande har inhämtats från turistbyrån som skriver att idén är intressant men kräver
samverkan mellan tekniska, renhållning, brandskydd osv. En arbetsgrupp som
diskuterar möjligheterna att genomföra idén inför sommaren 2012, bör tillsättas.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S), Olle Borgström (S),
Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonsson mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Uno
Jonssons mfl förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 233 Medborgarförslag om ändring av text på turistbyråns
skylt.
Dnr 2011-277-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 13 april 2011, med ett medborgarförslag om att
texten på Turistbyråns skylt bör ändras. I stället för ”Turistbyrå” bör det stå ”Glada
Hudiks turistbyrå”. Dessutom borde skyltarna göras större.
Kommunledningskontorets yttrande

Yttrande har inhämtats från turistbyrån. Turistbyråchef Annika Bergström, skriver att
ny skyltning till turistbyrån tas upp i budgetarbetet inför 2012.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med ovanstående yttrande, anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 234 Medborgarförslag om att satsa på att fler vuxna och
äldre startar företag med bidrag och stöd från
kommunen.
Dnr 2011-160-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, inkom 16 mars 2011, med ett medborgarförslag om att
satsa på att fler vuxna och äldre startar företag med bidrag och stöd av kommunen.
För att minska antalet arbetslösa.
Kommunledningskontorets yttrande

Yttrande har inhämtats från Hudiksvalls Näringslivs AB, HNA. Jonas Wiklander, Vd
för HNA skriver att Hudiksvalls Näringslivs AB under flera år haft Starta Eget kurser.
Under de senaste fem åren har ca 60 personer utbildats, detta för både arbetslösa och
icke arbetslösa. Personer som är arbetslösa kan dessutom få utbildning i Starta Eget
genom Arbetsförmedlingens försorg.
Kommunledningskontoret har därmed föreslagit att medborgarförslaget anses
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med ovanstående yttrande, anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 235 Medborgarförslag om att utse världens gladaste
person
Dnr 2011-275-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 13 april 2011, föreslagit att
världens gladaste person ska utses och att priset ska delas ut i Hudiksvall.
Kommunledningskontorets yttrande

Informationsavdelningen tycker att idén är rolig men ser det inte som en kommunal
angelägenhet att arrangera en dylik tävling.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 236 Medborgarförslag om att skaffa nya vänorter
Dnr 2011-274-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, föreslår i ett medborgarförslag, 13 april 2011, att
Hudiksvalls kommun borde skaffa sig tre nya vänorter. Han föreslår Bilbao i Spanien
samt städer i Kina och Brasilien. Detta för att kommunen och dess invånare skall få ett
bättre kontaktnät och större möjlighet att utbyta erfarenheter och tillgodogöra sig nya
intryck.
Kommunledningskontorets yttrande

Det är viktigt med breda kontaktnät både nationellt och internationellt för alla typer av
verksamheter. I dag möts människor i hög utsträckning via sina intresseområden
genom Internet och ofta utvecklas dessa till att bli personliga möten. Dessa utbyten
sköter de kommunala verksamheterna själva, liksom föreningar och företag. Vi anser
inte att det behöver skapas vänorter i den kommunala organisationens regi.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 237 Medborgarförslag om att kommunfullmäktiges
dagordning borde visas via projektor i stället för att
skrivas ut till varje ledamot
Dnr 2011-268-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, föreslår i ett medborgarförslag, 13 april 2011, att
kommunfullmäktiges dagordning borde visas via projektor i stället för att skrivas ut på
papper till varje ledamot. Detta för att minska pappersanvändningen och sänka
tryckkostnader.
Kommunledningskontorets yttrande

I kommunallagen regleras att ordförande ska utfärda en kungörelse om varje
sammanträde med kommunfullmäktige. Kungörelsen ska innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kungörelsen ska minst
en vecka före sammanträdesdagen, på lämpligt sätt, lämnas till varje ledamot och
ersättare. Kungörelsen ska också tjäna som dagordning för fullmäktiges
sammanträden. Med hänvisning till gällande lagstiftning föreslås att
medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 238 Medborgarförslag om frågor vid allmänhetens
frågestund samt utbildning i kommunal
protokollföring
Dnr 2010-315-035
Ärendebeskrivning
Sven G Enström, Hudiksvall har, i medborgarförslag, 23 september 2010, skrivit att
kommunledningen vägrar att besvara frågan som ställdes till kommunen i oktober
2005, angående en äldreutredning från 2003, samt frågan om utbildning i kommunal
protokollföring anordnad av kommunfullmäktige som Enström ställde i september
2009.
Kommunledningskontorets yttrande

Vad gäller Enströms fråga, den 26 oktober 2005, så besvarades den av dåvarande
kommunalråd Uno Jonsson vid kommunfullmäktiges sammanträde 31 oktober 2005,
§ 122.
Svar i frågan har även givits Enström vid ett flertal andra tillfällen i
kommunfullmäktige, 2003 Kf § 108, 2004 Kf §§ 1, 62, 144 samt 2005 Kf § 102.
2006 Kf § 19, informerade dåvarande kommundelschef och äldresamordnare, Pia
Eklund (nuvarande omsorgschef, Pia Andersson) i ärendet. En översiktlig redovisning
gjordes som svar på Sven G Enströms tidigare frågor.
Kommunfullmäktige beslöt därefter att frågor och medborgarförslag i ärendet ej får
väckas då de ansågs fullständigt besvarade vid ett flertal tidigare tillfällen. Svar på
frågor har även lämnats till Sven G Enström muntligt, vid besök på
kommunledningskontoret och vid telefonsamtal.
I februari 2010 § 23 beslutade kommunfullmäktige att avslå Enströms framlagda
medborgarförslag, daterat 23 oktober 2009, om att en utvärderingsrapport beträffande
äldrevårdsbeslutet från 2003 ska presenteras. Motivering för avslag var att de frågor
och medborgarförslag som tidigare ställts angående detta ärende, blivit besvarade på
ett tillfredsställande sätt. Bland annat vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27
mars 2006, § 19.
Inget nytt har tillförts ärendet, de svar som avlagts tidigare gäller.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

Vad gäller frågan, med upprinnelse i kommunfullmäktiges protokoll 2005-05-30, om
att kommunfullmäktige ska anordna utbildning i kommunal protokollföring, även
ställd till kommunfullmäktige i september 2009, så är den frågan beredd och besvarad
av kommunfullmäktige, 2010 § 24.
Enligt 5 kap, § 57, Kommunallagen ska protokoll föras på ordförandens ansvar.
Protokollet ska, enligt 5 kap, § 58, redovisa vilka ärenden som fullmäktige handlagt.
Kommunallagen reglerar överhuvudtaget inte protokollföring av Allmänhetens
frågestund som för kommunen är en frivillig verksamhet.
Protokollskrivande personal har adekvat utbildning och kommunledningskontoret
finner ingen anledning att kommunfullmäktige anordnar separata utbildningar i ämnet.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till ovanstående, föreslagit att
medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 239 Medborgarförslag om ordförandes rätt att ingripa i
protokoll samt väckande av medborgarförslag
Dnr 2010-342-035
Ärendebeskrivning
Sven G Enström, Hudiksvall, har, i medborgarförslag, 8 oktober 2010, föreslagit att
kommunfullmäktige redovisar var i kommunallagen stöd finns för fullmäktiges
ordförande att ingripa i annans protokoll och ta bort paragrafer, samt vilket stöd som
finns för att inte ta upp inkomna medborgarförslag till behandling.
Kommunledningskontorets yttrande

Den första frågan, om ordförandes rätt att ingripa i protokoll, besvarades första
gången av kommunfullmäktige i oktober 2005 § 122.
Svaret löd i korthet att, protokoll upprättas på ordförandes ansvar, enligt
kommunallagen, 5 kap 57 §. Protokollet ska redovisa vilka ärenden
kommunfullmäktige handlagt, enligt kommunallagen 5 kap. 58 §. Kommunallagen
reglerar inte protokollföring av allmänhetens frågestund, då den är ett frivilligt inslag i
kommunfullmäktiges sammanträde.
Då den aktuella frågan om äldreomsorgsutredningen kom upp, i maj 2005, hade en
överenskommelse ingåtts om att frågan skulle besvaras vid senare tillfälle när
rapporten om utvärdering av äldreomsorgen presenteras. Därför fanns ingen anledning
att, vid detta tillfälle, protokollföra frågan.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars 2006 redovisade dåvarande
kommundelschef tillika äldreomsorgssamordnare, Pia Eklund översiktligt resultatet i
utredningen om den framtida äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun.
Därefter har frågan ställts ett flertal gånger. Kommunfullmäktige beslöt den 19 juni
2006, § 82, att frågan får anses vara färdigbehandlad och redan besvarad och därför
inte kommer att tas upp fler gånger. Enström har fortsatt att lämna medborgarförslag i
ärendet vid ett flertal tillfällen och kommunfullmäktige har avslagit dem med
motivering att frågan redan har besvarats tillfredsställande. Det senaste avslaget i
ärendet gjordes i kommunfullmäktige i februari 2010, § 24.
Vad gäller den andra frågan, om stöd för att inte ta upp inkomna medborgarförslag till
behandling, gäller ett generellt medgivande, av kommunfullmäktige, för kommunens
medborgare att väcka medborgarförslag. Medborgarförslagen ska vara undertecknande
av en eller flera personer. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

medborgarförslag. Beredningsarbetet av olika medborgarförslag är mer eller mindre
omfattande och utförligt, beroende av ärendets karaktär. De förtroendevalda har det
yttersta ansvaret för beredningen och avgör om beslutsunderlaget är tillräckligt.
Medborgarförslag bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år
från det att medborgarförslaget väcktes. Under vissa omständigheter kan
kommunfullmäktige avskriva ett medborgarförslag från vidare handläggning.
I aktuellt ärende har således kommunfullmäktige ansett att medborgarförslagen under
ett flertal gånger tidigare varit besvarade och har då beslutat att medborgarförslagen
inte fått väckas.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till ovanstående, föreslagit att
medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 240 Medborgarförslag om allmänhetens frågestund
Dnr 2011-198-035
Ärendebeskrivning
Ivar Björk, Hudiksvall, har i medborgarförslag, 21 mars 2011, föreslagit att alla typer av
frågor, oavsett om de finns med på ärendelistan, ska tillåtas vid allmänhetens
frågestund. Vidare föreslås att frågeställaren ska ges replikrätt, att krav ställs på att alla
frågor som lämnas in i tid skall besvaras på aktuellt kommunfullmäktigemöte, att
möjligheten att ställa frågor annonseras samt att andra förändringar som ökar
demokratin genomförs.
Kommunledningskontorets yttrande

Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun 25 § ska
allmänheten beredas tillfälle att ställa frågor om ärenden som finns på ärendelistan. I
kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att Allmänhetens frågestund ska
förekomma. Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden ska
genomföras.
I förarbeten och kommentarer till kommunallagen påtalas att en allmänhetens
frågestund lämpligen hålls innan fullmäktige behandlar de ärenden som är föremål för
allmänhetens frågor. Det påtalas också att det inte är lämpligt att ha överläggningar
under själva frågestunden. Ovanstående talar för att frågor under allmänhetens
frågestund bör behandla frågor som finns på ärendelistan.
Möjligheten att ställa frågor på allmänhetens frågestund finns med som en punkt på
kommunfullmäktiges dagordning. Annonsering, av kommunfullmäktiges
sammanträden, i lokaltidningen sker numera endast med uppgift om tid och plats, i
övrigt hänvisas till kommunens hemsida
Frågor om att förändringar som ökar demokratin och nödvändiga förändringar för att
genomföra dessa diskuteras kontinuerligt av kommunfullmäktiges gruppledare och
presidium.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

38 (59)

Protokoll

39 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 241 Medborgarförslag om att kommunen inte bör ha
engångsmuggar på sina sammanträden
Dnr 2011-266-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 13 april 2011, föreslagit att
kommunen inte bör ha några engångsmuggar av plast på sina sammanträden. I stället
bör man använda glas- eller pappersmuggar.
Kommunledningskontorets yttrande

Vid de sammanträden som hålls inom kommunhuset används idag endast
undantagsvis engångsmuggar. I de flesta fall används de glas som cafeterian
Kaffemuggen kan tillhandahålla. Vid kommunfullmäktiges sammanträden i Folkets
hus används plastmuggar. Kommunekologen har informerat ansvariga för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämndsammanträden om vikten av att
använda glas där det är möjligt och pappersmuggar i andra hand. I en övergångsperiod
kommer de plastmuggar som köpts in att användas.
Kommunledningskontoret har föreslagit att, med hänvisning till ovanstående
redovisning, medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 242 Medborgarförslag om att kommunen bör bli bättre på
att informera invånarna om sin verksamhet
Dnr 2011-267-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 13 april 2011, föreslagit att
kommunen bör bli bättre på att informera invånarna om sin verksamhet. För att
uppnå detta bör man använda sig mer av sociala medier.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunen arbetar på olika sätt med att utöka användningen av sociala medier. Flera
verksamheter har t ex. redan öppnat egna sidor på facebook.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 243 Medborgarförslag om att grafisk profil borde finnas
tillgänglig på hudiksvall.se för nedladdning
Dnr 2011-155-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 16 mars 2011, föreslagit att
grafisk profil, för anställda eller för arrangörer i kommunens namn, borde finnas
tillgängliga på kommunens hemsida för nedladdning.
Kommunledningskontorets yttrande

Andledningen till att kommunen valt att inte lägga ut vår grafiska profil på
hudiksvall.se är att det är den kommunala organisationens varumärke och vi vill veta
var och hur den grafiska profilen används.
Om behov uppstår av att använda vår logotype kan kommunens informationsavdelning kontaktas.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 244 Medborgarförslag om att kommunen borde bidra till
att en högskola öppnas
Dnr 2011-178-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 16 mars 2011, föreslagit att
kommunen borde bidra till att en högskola öppnas för att locka fler unga till
kommunen.
Lärande – och kulturnämndens yttrande

Lärande- och kulturnämnden har bland annat åtagit sig att arbeta för att höja
utbildningsnivån i kommunen för vuxna. Centrum för utveckling och lärande, Cul, är
ett verktyg för att nå åtagandet bland annat genom att ansöka om och anordna
Yrkeshögskoleutbildningar, samt att fungera som Lärcentrum för distansförlagda
högskolekurser och program.
Högskoleutbildning är ett statligt ansvar vilket gör att en kommun inte vare sig kan
eller får starta en egen Högskola.
2011 bedrivs fyra yrkeshögskoleutbildningar vid Cul och de planerar att ansöka om
åtta utbildningar inför yrkeshögskolans höstutlysning vilket ytterligare skulle stärka Cul
som ledande anordnare i Norrland. En ansökan till och drift av yrkeshögskola
förutsätter samarbete med arbetsliv och universitet/högskola. Mer eller mindre
institutionaliserat samarbete förekommer redan idag. En rad nya samarbeten initieras i
samband med årets ansökningsarbete. Cul och Mittuniversitetet startar med ett
gemensamt utvecklingsprojekt, en yrkeshögskoleutbildning med inriktning på
nätplanerare/projektör, fibernät.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 245 Medborgarförslag om att Folkets Hus borde
användas som kulturcentrum
Dnr 2011-164-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag, 16 mars 2011, föreslagit att
Folkets Hus borde användas som ett kulturcentrum där utställare kan ställa ut och där
nya konstverk kan utvecklas. Grundström föreslår att det i lokalerna bör finnas hjälp
för nyföretagare och alternativ konst samt ny konst.
Lärande – och kulturnämndens yttrande

En översyn pågår redan när det gäller Folkets Hus. Det innebär att kulturavdelningen
har fått i uppdrag av kommunledningen att lämna förslag kring Folkets Hus framtid
utifrån genomförda möten med fokusgrupper.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 246 Medborgarförslag om att digitalisera gamla tidskrifter
och annan litteratur
Dnr 2011-162-035
Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag, 16 mars 2011, föreslagit att gamla
tidskrifter och annan litteratur som finns bevarad i kommunens ägor borde
digitaliseras och göras tillgänglig för framtiden. Alltså, skapa digitala dokument utav
gamla tidningar och göra dem sökbara i stora index.
Kommunledningskontorets yttrande

Tidskrifter och litteratur faller under lag (1960:729) om upphovsrätt av litterära och
konstnärliga verk. Möjligen skulle biblioteken med stöd av gällande lagstiftning kunna
framställa enstaka digitala exemplar i ett bevarandesyfte. Upphovsrättslagen är
omfattande och komplicerad. Reglerna är svårtolkade vilket får till följd att biblioteken
inte vågar satsa på dyrbara digitaliseringsprojekt.
Vid Kungliga biblioteket i Stockholm (KB) finns en expertgrupp som har till uppgift
att ta fram digitala exemplar av allt från dagstidningar till webbsidor.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

45 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 247 Medborgarförslag om att utlysa en tävling för att göra
Hudiksvall till en trevligare stad
Dnr 2011-156-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag, 16 mars 2011, föreslagit att
kommunen borde utlysa en tävling i hur vi ska kunna göra Hudiksvall till en trevligare
stad att leva i och hur vi ska få fler att flytta hit.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls Näringslivs AB genomförde 2010 under ”Verka leva bo mässan” en sådan
tävling. Kommunens informationsavdelning anser det inte motiverat att inom den
närmsta framtiden genomföra en tävling av samma karaktär.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (59)

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 248 Medborgarförslag om upphandling av burägg i
Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-313-035
Ärendebeskrivning
Daniel Ekblom, Bjuråker, har i medborgarförslag föreslagit att ”Hudiksvalls kommun
fattar beslut om att av djuretiska skäl inte upphandla eller köpa in burägg i sin
verksamhet”.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls kommuns kostenhet har yttrat sig i ärendet och förklarar Hudiksvalls
kommuns policy och avtal gällande inköp. Hudiksvalls kommun, gör tillsammans med
inköpsorganisationen, Inköp Gävleborg, och övriga kommuner i Gävleborg
gemensam upphandling. Vid upphandling ställs olika kvalitetskrav på livsmedel. Vad
gäller hönsägg så är ett av kvalitetskraven att ägg ska komma från frigående höns.
Inköp görs enligt avtal och därmed förekommer inte burägg hos de verksamheter som
ligger under kostenheten.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till kostenhetens yttrande, föreslagit att
medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 249 Medborgarförslag om att kommunen bör ha 020nummer som är gratis att ringa
Dnr 2011-263-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag, föreslagit att kommunen bör ha
ett 020-nummer som är gratis att ringa med motiveringen att det inte ska vara en
klassfråga vem som kontaktar kommunen.
Kommunledningskontorets yttrande

Tekniska nämnden har genom beslut, § 117/2011, yttrat sig i ärendet. Med ett 020nummer går det inte att ringa direktnummer och möjligheten för kommunen att ta
samtalskostnader är inte tänkbar i nuvarande ekonomiska läge. Personalstyrkan måste
dubbleras eftersom alla samtal måste kopplas och servicen blir sämre på grund av
långa väntetider.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till tekniska förvaltningens yttrande,
föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 250 Medborgarförslag om fria busskort för unga
Dnr 2011-172-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag föreslagit att alla ungdomar bör få
fria busskort för att därmed minska bilberoendet och koldioxidutsläppen samtidigt
som det kollektiva resandet kan öka.
Kommunledningskontorets yttrande

Lärande- och kulturnämnden har yttrat sig i ärendet, § 101/2011. De anser att
förslaget är bra men saknar medel i egen budget för att klara kostnaden. Det hänvisas
till den utredning som pågår vid kommunledningskontoret, för att i enlighet med
majoritetspartiernas förslag, genomföra kostnadsfria busskort för ungdomar.
Kommunledningskontoret har med anledning om den politiska majoritetens vilja att
införa fria kollektivtrafikresor för kommunens barn och ungdomar utrett
förutsättningarna för en sådan reform. Ekonomiska resurser avsattes i budget för
2011. Kommunfullmäktige beslutade, § 130/2011, att låta införa avgiftsfria
kollektivtrafikresor med buss och tåg inom kommunen, något som beräknas träda i
kraft i slutet av 2011. Av främst kostnadsskäl valde fullmäktige att avgränsa satsningen
till gymnasieungdomar.
Kommunledningskontoret bedömer att fullmäktiges beslut ligger i linje med
medborgarförslaget. Då beslut redan är fattat saknas anledning att vidta ytterligare
åtgärd. Medborgarförslaget kan med hänvisning till ovanstående yttrande anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har förslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslag besvarat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (59)

Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 251 Medborgarförslag om att det på hemsidan bör finnas
förslag på hur man kan formulera ett
medborgarförslag.
Dnr 2011-170-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo har, i ett medborgarförslag, föreslagit att det borde finnas
exempel på hur man skriver ett medborgarförslag på hemsidan.
Kommunledningskontorets yttrande

Genom en rundvandring på olika kommuners hemsidor kan man se att vissa
kommuner har en blankett på sin hemsida som allmänheten kan använda sig av när de
skriver ett medborgarförslag. Andra kommuner väljer att lägga ut en del, eller alla,
medborgarförslag på hemsidan.
Under hösten 2011 införs Hudiksvalls kommuns nya hemsida.
Då kommunledningskontoret tycker att förslaget är bra kommer vi efter införandet av
den nya hemsidan diskutera vilken lösning som passar vår hemsida bäst.
Kommunledningskontoret har föreslagit bifall till medborgarförslaget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2011-10-06

Kommunstyrelsen

§ 252 Medborgarförslag om möjligheten att lämna in
medborgarförslag som videomeddelande
Dnr 2011-174-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i ett medborgarförslag fört fram att medborgarförslag
borde kunna lämnas in som ett videomeddelande.
Kommunledningskontorets yttrande

En till två veckor innan varje sammanträde skickas en dagordning ut till samtliga
ledamöter och ersättare såväl som massmedia och övrig allmänhet som anmält sitt
intresse. Även handlingar till ärendena skickas vanligtvis ut vid detta tillfälle så att de
förtroendevalda har god tid på sig att sätta sig in i ämnet. Vanligtvis kopieras
handlingarna och papperskopiorna skickas ut via posten. För exempelvis
utvecklingsutskottet, som oftast har väldigt få handlingar, har vi valt att skicka ut dessa
via e-post.
Ett medborgarförslag, inkommet som videomeddelande, skulle kräva att samtliga
mottagare har digitala möjligheter att ta emot videomeddelandet, i dagsläget finns inte
den möjligheten.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 253 Medborgarförslag om att alla medborgarförslag
borde få ett nummer.
Dnr 2011-171-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har inkommit med ett medborgarförslag om att alla
medborgarförslag borde få ett nummer som man kan använda sig av för att följa upp
var handlingen befinner sig och se resultatet.
Kommunledningskontorets yttrande

En av Sveriges fyra grundlagar är tryckfrihetsförordningen. Den ger såväl svenska som
utländska medborgare rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter
och förvaltningar, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Syftet är att ge
medborgaren insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter
vår kommun.
En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag,
exempelvis ett brev, protokoll, beslut eller e-post. När en handling kommer in till
kommun får den ett diarienummer.
Genom att ringa till kommunens registratorer kan allmänhet och massmedia få svar på
frågor som exempelvis; när ärendet kom in, vem som handlägger ärendet och vad som
har hänt med ärendet. När ett medborgarförslag tagits upp i antingen
kommunfullmäktige eller någon nämnd skickas ett protokollutdrag ut till
förslagsinlämnare så att han/hon får ta del av beslutet.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget därmed anses
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 254 Medborgarförslag om möjligheten att kunna påverka
på fler sätt än via medborgarförslag
Dnr 2011-169-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag, föreslagit att kommunen borde ta
till sig förslag på fler sätt än via medborgarförslag. Ett medborgarförslag är bara ord på
ett papper. Det föreslås att förslag, även bör kunna lämnas via dialog, e-post och
telefonsamtal.
Kommunledningskontorets yttrande

Medborgarförslag är ett formellt sätt att påverka den kommunala verksamheten
som styrs av kommunallagen. Ett annat formellt sätt att påverka är allmänhetens
frågestund. På kommunfullmäktiges sammanträden har allmänheten en möjlighet att
ställa frågor.
Det finns även flera informella sätt att påverka vad som händer i vår kommun.
Informella sätt är ett väldigt vanligt sätt att påverka. Det pågår ständigt dialoger mellan
medborgare, förtroendevalda och/eller tjänstemän. Dessa dialoger välkomnas från
kommunens sida då det kan leda till att kommunens verksamhet utvecklas och
förbättras. Kommunikationen mellan aktörerna sker dagligen på många olika sätt som
via möten, telefonsamtal, brev och e-post.
Kommunen ordnar även formella träffar som medborgarna får delta i. Ett exempel på
detta är träffarna om framtidens Folkets Hus i Hudiksvall som medborgarna vid flera
tillfällen bjudits in till. Under våren 2011 har allmänheten vid flera tillfällen haft
möjlighet att träffa kommunalråden för att diskutera aktuella frågor på biblioteken i
Hudiksvall och Delsbo. Dessa träffar fortsätter under hösten 2011.
Kommunen försöker ständigt utveckla och öka allmänhetens deltagande.
Kommunledningskontoret har, med ovanstående redovisning, ansett att
medborgarförslaget är besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 255 Medborgarförslag om lokalisering av kommunverksamheten
Dnr 2011-163-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har väckt medborgarförslag om att lokalisera hela
kommunverksamheten till en plats utanför Guldsmeden. På så sätt skulle kommunen
kunna få mer anpassade lokaler och Guldsmeden kan nyttjas av företagare och
organisationer i större omfattning.
Kommunledningskontorets yttrande

Det helägda, kommunala bolaget Fastighets AB Glysis, förvaltar och utvecklar
fastigheten Guldsmeden. Affärsidén är att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga
lokaler för att möta både privata och offentliga aktörers behov av lokaler i syfte att
utveckla och befästa Hudiksvalls position som en livskraftig småstad med god
kommersiell service. Fastigheten Guldsmeden är belägen i centrala Hudiksvall och
utgör ett av stadens köp- och kontorscentrum. Fastigheten rymmer fem våningar med
affärs- och kontorslokaler. Företaget har mycket få vakanser, det är attraktivt att
bedriva affärsrörelse eller att ha kontorslokaler i fastigheten. Företaget går bra och
uppvisar årligen vinster som går tillbaka till ägaren, kommunen.
Under årens lopp har det förts diskussioner om att lokalisera kommunhuset till andra
lokaler än Guldsmeden. En fördel med en sådan förändring är att kommunen kan hyra
ut mer kontorsyta i centralt belägna lokaler som därmed kan betinga en hyresintäkt.
Särskilt skulle detta vara angeläget om kommunen har tillgång till egna lokaler som är
friställda. Ett annat alternativ är att en flytt av kommunens verksamheter från
Guldsmeden öppnar för en försäljning av fastigheten. Intäkterna från en försäljning
skulle då kunna användas bl.a. till andra angelägna långsiktiga investeringar. En flytt
förutsätter emellertid att kommunen kan få tillgång till väl fungerande lokaler och till
en lägre kostnad på annat håll.
Mot en flytt av kommunhuset talar att lokalerna på Guldsmeden ställdes i ordning just
som ett kommunhus. Även om det finns behov av förbättringsåtgärder i nuvarande
lokaler kan det vara svårt att finna en lokal som fyller de behov och krav som kan
ställas på ett kommunhus utan omfattande om- och tillbyggnationer. En ytterligare
nackdel med att flytta kommunhuset är att det därigenom riskerar att få ett mindre
centralt läge vilket kan försämra servicen för medborgare, brukare och andra som har
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ärenden till kommunen. Det är också en fördel för kommunen att som attraktiv
arbetsgivare kunna erbjuda anställning i arbetsplatser centralt belägna i stadskärnan.
Det är vidare angeläget att påpeka att kommunen bedriver många olika sorters
verksamheter där endast en mindre del finns samlad i kommunhuset i Guldsmeden.
Skolor, äldreboende, vatten och avlopp, räddningstjänst och fritidsverksamhet är några
av de verksamheter som inte finns lokaliserade till kommunhuset. Däremot finns
flertalet förvaltningsledningar och staber belägna där. Att som förslagsställaren anger
samla ”hela kommunen på ett ställe”, vilket måtte antas omfatta även nyss nämnda
verksamheter som i dagsläget finns utanför Guldsmeden, bedöms inte vara
ändamålsenligt.
Kommunstyrelsen har tillsatt en politisk styrgrupp med syfte att se över kommunens
fastighetsförvaltning och bolagsorganisation. Frågor som rör bl.a. bolaget som driver
Guldsmeden kommer att aktualiseras i denna översyn. Den kan också, åtminstone
indirekt, komma att beröra kommunhusets lokalisering.
Kommunledningskontoret anser att det finns goda tankar i medborgarförslaget som
handlar om att kommunen ska använda sina kontors- och andra lokalytor på ett så
effektivt sätt som möjligt. Kommunen måste också vara beredd att ständigt ompröva
om en viss lokalisering är mest ändamålsenlig. I slutändan handlar det om att bedriva
en så effektiv lokalförvaltning som möjligt för att därigenom få mer resurser över till
den s.k. kärnverksamheten – vård, skola och omsorg. Detta är för övrigt en av
grundförutsättningarna för översynen av fastighetsförvaltning m.m. Däremot är det i
detta läge inte aktuellt att ta ställning till en ev. ny lokalisering av kommunhuset.
Kommunledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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§ 256 Medborgarförslag om digitala sändningar av
fullmäktiges sammanträden
Dnr 2011-177-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har, i ett medborgarförslag, föreslagit att
kommunfullmäktiges sammanträden filmas och sänds digitalt. Syftet är att fler ska få
möjlighet att engagera sig.
Kommunledningskontorets yttrande

Frågan om digitala sändningar av fullmäktiges sammanträden har varit uppe för
politisk prövning i kommunfullmäktige redan under förra mandatperioden. En motion
om detta av Tommy Ljung (M) bifölls varefter kommunledningskontoret tog fram ett
underlag för kostnader samt hur sändningarna skulle kunna genomföras – internt i
kommunen eller av någon extern resurs. Den bedömning som gjordes då var att
sändningarna skulle kosta ca 200 000 - 250 000 kr per år. Då förslaget sammanföll med
den omfattande ekonomiska krisen 2009 och kommunen införde ekonomiska
bromsåtgärder bedömdes det inte möjligt att genomföra dessa kostnadsutökningar vid
aktuellt tillfälle. Frågan om digitala sändningar hänsköts därför till nästa mandatperiod,
dvs. den som gäller fr.o.m. 2011.
Förutom argument om att fler ska kunna engagera sig är digitala sändningar med bild
att föredra framför endast ljudsändningar eftersom värdet ökar för tittaren när hon kan
se talaren. Dessutom går det att lägga ut bilder i form av presentationer som visas i
sammanträdeslokalen. Utvecklingen gör det vidare möjligt att koppla olika interaktiva
funktioner till webbsändningen, t ex chatfunktion.
Dessa argument torde inte ha förändrats sedan frågan prövades förra gången. Skäl talar
således för att bifalla medborgarförslaget. Frågan om ekonomiska resurser till att
genomföra sändningarna måste prövas i budgetarbetet. Erfarenheter från andra håll
visar på att sändningskonceptet blir lyckosamt då ansvaret läggs på medarbetare som
har ett stort intresse och engagemang, t ex vad avser tekniken, för att genomföra
sändningarna. Detta bör tas med i prövningen om och vilken del av
kommunorganisationen som ska ansvara för genomförandet av sändningarna.
Sammantaget anser kommunledningskontoret att medborgarförslaget bör bifallas och
att därmed kommunstyrelsen får i uppdrag att ta med kostnadsökningen i
budgetarbetet. Kommunstyrelsen bör även besluta om sändningarna ska genomföras
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internt i kommunen eller av en extern operatör och var i kommunen ansvaret för
sändningarnas genomförande ska ligga.
Kommunledningskontorets har föreslagit bifall till medborgarförslaget.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till ovanstående redovisning.
_____
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§ 257 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-485-534
1

Brevväxling med Telia om nedläggning av fasta telefonin i Långvind

2

Dnr 2011-212-531
Sammanställning av synpunkter på kollektivtrafiken från resenärer i Hudiksvall

3

Dnr 2011- 479-100
Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut

4

5

Dnr 2011-492-191
Tillsynsprotokoll gällande inspektion av överförmyndaren i Hudiksvalls
kommun
Dnr 2011-472-108
Överklagan av kommunstyrelsens beslut 2011-09-08, samt förvaltningsrättens
beslut om att avvisa klagandens talan
Dnr 2011-465-531

6

Snabbremiss – komplettering till ny kollektivtrafiklag.
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§ 258 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-08-23 och 2011-09-13
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