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§ 161 Företagspolicy och justering av Ks reglemente
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
Ett arbete pågår med framtagande av en förtagspolicy för Hudiksvalls kommun. Detta,
tillsammans med ändringar i kommunallagen och lagen om offentlig upphandling, gör
att kommunstyrelsens reglemente behöver justeras.
Förslaget till företagspolicyn och nytt reglemente har skickas ut till samtliga ledamöter
och ersättare i kommunfullmäktige innan sommaren.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och
kvalitetsstrateg Annika Lindfors i ärendet.
Håkan Rönström (M), anmäler jäv och deltar inte vid beredning av och beslut i
ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till förslaget till företagspolicy samt förslag till
ändringar i kommunstyrelsens reglemente.
Uno Jonsson (S), yrkar i första hand återremiss av ärendet, yrkar i andra hand att
följande meningar utgår ur policyn: ” Kommunstyrelsen har i sitt uppdrag ett
samordningsansvar för de kommunala bolagen. Kommunchefen har ett
samordningsansvar för de kommunala bolagscheferna. ”
Rolf Sundell (S) yrkar bifall till Uno Jonssons förslag.
Jan-Erik Jonsson (C), Gunnar Canslätt (KD), Stefan Bäckström (C) och Ann Berg
(FP) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag med tillägget att en översyn av
policyn ska göras efter bolagsstämmorna 2014.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons
förstahandsyrkande om återremiss av ärendet, och finner att kommunstyrelsen avslår
detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Jonas Holms
förslag eller till Uno Jonsson andrahandsyrkande, och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jonas Holms förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen beslutar
att utvärdera företagspolicyn efter bolagsstämmorna 2014.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta företagspolicy för Hudiksvalls kommun, samt
att anta erforderliga ändringar i kommunstyrelsens reglemente
______
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§ 162 Handelsstrategi för Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-154-010
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har enligt § 100/2013, beslutat att uppdra till
kommunledningsförvaltningen att upprätta ett förslag till en handelsstrategi för
kommunen. Förslaget ska remitteras till berörda intressenter för att sedan fastställas av
kommunfullmäktige, preliminärt under andra halvåret 2013. Handelsstrategin bör
behandla bland annat mark och etableringsfrågor samt samarbetet mellan
centrumhandel och extern handel som enligt beslutade direktiv exempelvis kan
förläggas till Sanna, Medskog, Furulund etcetera.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till handelsstrategi. Strategin
föreslås gälla till och med år 2020 vilket harmonierar med andra strategi- och
måldokument. I ett avsnitt, det som handlar om externhandel, har strategin två
alternativa förslag, och det är angeläget att remissinstanserna yttrar sig om dessa. Till
strategin finns en bilaga som närmare beskriver vissa förutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att sända
förslaget på remiss till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag samt
branschorgan och andra berörda intressenter. Det finns också möjlighet för
medborgare att lämna synpunkter på förslaget.
Remisstiden föreslås till 31 oktober 2013, det vill säga cirka två månader.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att handelsstrategi för Hudiksvalls kommun 20132020 sänds på remiss till kommunala nämnder/förvaltningar och bolag samt till
berörda branschorgan, föreningar etcetera.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till förslaget till Handelsstrategi för Hudiksvalls
kommun och att den ska ses som ett rent tjänstemannaförslag och att politisk ställning
till denna tas vid senare tillfälle (utvecklingsutskottets förslag), samt att förkorta
remisstiden till 17 oktober 2013.
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Daniel Pettersson (V) yrkar att Handelsstrategin utvecklas för att tydliggöra strategin
vad gäller handelns betydelse för kommunens alla delar, samt att förslag A i
Handelsstrategin kompletteras med södra Kattvikskajen som en exemplifiering av
externa och halvexterna lägen för handel.
Ann Berg (FP) yrkar bifall till Kåge Wallners och utvecklingsutskottets förslag.
Sammanträden ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Kåge Wallners förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Daniel Petterssons
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att sända förslag på handelsstrategi för Hudiksvalls kommun 2013-2020 på remiss till
kommunala nämnder/förvaltningar och bolag samt till berörda branschorgan,
föreningar etcetera, samt
att remisstiden blir till 17 oktober 2013.
Emot beslutet och till förmån för Daniel Petterssons tilläggsförslag reserverar sig Lena
Hallqvist (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Rolf Sundell (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 163 Matproduktion i kommunen
Dnr 2012-156-106
Ärendebeskrivning
Kommunens kostverksamhet liksom matproduktionen för sjukhuset bedrivs idag
inom ramen för en gemensam nämnd, kostnämnden, tillsammans med landstinget.
Hudiksvalls kommun är värdkommun för nämnden och ansvarar för all personal.
Kostnämndens förvaltning är samordnad med omsorgsförvaltningen vilket bland
annat innebär att förvaltningschefen är gemensam. För den operativa verksamheten
ansvarar en kostchef. Det finns idag ett antal tillagningskök runt om i kommunen.
Därtill kommer ett antal mottagningskök där maten till delar eller i sin helhet
produceras vid andra enheter. Vissa av dessa får sin mat i kyld form från centralköket
för att sedan värmas på serveringsstället. Där sker också tillagning av matlådor samt
sjukhusets mat. Det kan nämnas att kostnämnden också ansvarar för sjukhusets personalrestaurang. Kostnämndens verksamhet regleras med landstinget i form av två
avtal. Det ena är ett hyresavtal för centralköket och det andra reglerar produktionen av
sjukhusmaten. Det senare upphör att gälla 2013-12-31. Samtal har därför förts med
landstinget om samarbetet ska fortsätta efter årsskiftet 2013/14. Vid dessa
diskussioner har det framkommit att det inte finns förutsättningar för en långsiktig
fortsättning av samarbetet. Det innebär att:
•

En gemensam tids-/arbetsplan snarast måste utarbetas för att kunna avsluta
samarbetet.

•

Den gemensamma kostnämnden fortsätter att ansvara för kommunens och
landstingets matproduktion till dess kommun avslutar produktionen av maten
till Hudiksvalls sjukhus.

•

Kommunen måste ta beslut om var ansvaret för kommunens matproduktion
ska ligga efter det att den gemensamma kostnämnden upphör.

Det är viktigt att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten är att hela
matsituationen upplevs så positiv som möjligt inom ramen för den ekonomi som
finns. För att förstärka det perspektivet kan det vara lämpligt att benämna serveringsställen för restauranger och att de som maten serveras till betraktas som kunder.
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I den mån kvalitén på maten påverkas negativt av avståndet till tillagningsköket är det
viktigt att produktionen sker nära eller i direkt anslutning till serveringsstället. Av
ekonomiska och praktiska skäl är det dock knappast möjligt att allt som ingår i måltiden kan tillagas på alla de ställen där det serveras, även om huvudinriktning är att så
sker. Av den anledningen kommer det även fortsättningsvis att finnas ett visst, om än
begränsat, behov av centralt lagad mat. Tanken är att man i samband med renoveringen av Västra skolans kök kan se till att det finns en sådan överkapacitet att man
där klarar behoven för de förskolor och skolor där det inte finns förutsättningar att
laga kompletta måltider. På motsvarande sätt skulle köket vid Tunbacka kunna täcka
omsorgens behov.
För att kunna ta ställning till hur en successiv ökning av andelen mat som produceras i
närheten av serveringsställena ska kunna ske är det angeläget att så snart som möjligt
se över vilka ställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka investeringar
som behöver göras under perioden 2013 – 2015. Den ekonomiska ramen för detta
bedöms kunna vara cirka 10 miljoner kronor per år, d.v.s. totalt 30 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har föreslagit att ge kostnämnden i uppdrag att inleda arbetet med
att avsluta den med landstinget gemensamma matproduktionen, att utgångspunkten
för hur man tillagar och serverar maten för kommunens verksamheter ska vara att hela
matsituationen för den som äter maten upplevs så positiv som möjligt inom ramen för
den ekonomi som finns, att benämna samtliga serveringsställen för restauranger,
förutom det som sker i boenden, att de som maten serveras till betraktas som kunder,
att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att öka andelen av lokalt
producerad mat, att ge kostnämnden i samarbete med tekniska nämnden i uppdrag att
se över vilka serveringsställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka
investeringar för detta som behöver göras under perioden 2014 – 2015, att ge tekniska
nämnden i samarbete med kostnämnden i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att
åtgärda det som behöver göras i Västra skolans och Tunbackas kök för att klara
behovet av centralt lagad mat då samarbetet med landstinget upphör samt att
överlämna frågan om vilken nämnd som ska ansvara för kosten i framtiden till den
parlamentariskt sammansatta grupp som ser över nämndsorganisationen inför den
kommande mandatperioden.
Kommunfullmäktige beslutade, § 78/2013, att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunstyrelsens tidigare förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S) avslag till
allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Håkan Rönström (M), Kåge Wallner (MP), Stefan Bäckström (C), Gunnar Canslätt
(KD), Ann Berg (FP) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kostnämnden i uppdrag att inleda arbetet med att avsluta den med landstinget
gemensamma matproduktionen.
att utgångspunkten för hur man tillagar och serverar maten för kommunens verksamheter ska vara att hela matsituationen för den som äter maten upplevs så positiv som
möjligt inom ramen för den ekonomi som finns.
att benämna samtliga serveringsställen för restauranger, förutom det som sker i boenden.
att de som maten serveras till betraktas som kunder.
att inriktning för kommunens framtida matproduktion är att öka andelen av lokalt
producerad mat.
att ge kostnämnden i samarbete med tekniska nämnden i uppdrag att se över vilka
serveringsställen som lämpar sig för ökad grad av tillagning och vilka investeringar för
detta som behöver göras under perioden 2014 – 2015.
att ge tekniska nämnden i samarbete med kostnämnden i uppdrag att snarast påbörja
arbetet med att åtgärda det som behöver göras i Västra skolans och Tunbackas kök för
att klara behovet av centralt lagad mat då samarbetet med landstinget upphör.
att överlämna frågan om vilken nämnd som ska ansvara för kosten i framtiden till den
parlamentariskt sammansatta grupp som ser över nämndsorganisationen inför den
kommande mandatperioden.
Emot beslutet och till förmån för Majvor Westberg-Jönssons förslag reserverar sig
Lena Hallqvist (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Siw Karlsson (S), Rolf Sundell (S) och Daniel Pettersson (V) skriftligt.
Bilaga § 163
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§ 164 Presentation av projekt biogas Mellannorrland
Ärendebeskrivning
Projektledare Bertil Carlsson och Torbjörn Stark från Sundsvall Energi presenterar
projekt Biogas Mellannorrland.
Projekt Biogas Mellannorrland är ett projekt initierat av Sundsvalls kommun,
Östersunds kommun, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län samt
Europeiska regionala utvecklingsfonden och syftar till att etablera storskalig
avfallsförbränningsanläggning/anläggningar i Mellannorrland.
Projektet utgår från avfallsutredningens slutsatser om konsekvenser av ny lagstiftning
och behovet av ökade behandlingstjänster för matavfall samt från de nationella
miljömålen:
2020
⋅

50 % av Sveriges energi ska komma från förnyelsebara källor

⋅

Koldioxidutsläppen ska minskas med 40 %

⋅

10 % förnyelsebar energi ska användas i transportsektorn

⋅

Energieffektivisering ska öka med 20 %

2030
⋅

Transportsektorn ska vara helt oberoende av fossila drivmedel

2050
⋅

Sveriges nettobidrag till koldioxidutsläppen ska vara noll

Etappmål för projektet till 2018 är att minst 50 % av matavfallet från hushåll, storkök,
butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas
tillvara och där minst 40 % behandlas så att även energi tas tillvara.
Förutom de kommuner som redan deltar i projektet har följande åtta kommuner
anmält sitt intresse att delta: Hudiksvall, Härnösand, Gävle, Kramfors, Ljusdal,
Sollefteå, Timrå och Örnsköldsvik.
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Tidplanen är att förfrågan om deltagande har skickats ut till kommunerna och beslut
väntas i Östersund och Sundsvall i september/oktober och i övriga berörda
kommuner december/januari.
Ordföranden tackar för informationen
____
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§ 165 Medfinansiering – Leader Hälsingebygden
Dnr 2013-182-048
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Leader Hälsingebygden bildades den 6 nov 2007. Föreningens
ansökan att få bilda Leaderområdet godkändes våren 2008. Verksamheten är aktiv till
2013-12-31. Där efter fokuseras arbetet på att avsluta de pågående projekten samt att
redovisa hela programmet till myndigheterna.
Den finansieringsbudget som antogs vid föreningens bildande omfattade inte år 2014.
Återstående arbete 2014 är därmed inte finansierat i förväg. All utbetalning sker efter
att havda kostnader är redovisade vilket skapar ett likviditetsproblem.
På grund av ovanstående hemställer styrelsen (LAG) om likvida medel för 2014 enligt
samma fördelningsmodell som under perioden 2008 - 2013, för Hudiksvalls kommun
utgörande 383 700 kr. Återbetalning förväntas ske första halvåret 2015.
Hemställan innehåller även följande formulering ”Alternativt att finansieringen avräknas vid finansiering och start av eventuell ny leaderperiod.”. Detta ska ses som en
möjlighet om kommunen väljer att delta även i nästkommande Leaderprogram för
perioden 2014 - 2020. Sådant deltagande är föremål för separat beslut hos kommunen.
Kommunens landsbygdsstrateg har föreslagit att Leader Hälsingebygden beviljas
383 700 kr under 2014 för återbetalning 2015 alternativt avräkning mot kommuninsatsen vid ev. ny leaderomgång 2014 - 2020, att beloppet beviljas under förutsättning
att övriga deltagande kommuner gör på motsvarande sätt, samt att beloppet tas från
budgeterade medel kostnadsställe 1001001, Strategisk planering förvaltningsaktivitet
1483.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt landsbygdsstrategens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar landsbygdsstrateg Olle Persson i
ärendet.
Stefan Bäckström (C), Uno Jonsson (S) och Håkan Rönström yrkar bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Leader Hälsingebygden 383 700 kr under 2014 för återbetalning 2015
alternativt avräkning mot kommuninsatsen vid ev. ny leaderomgång 2014 - 2020,
att beloppet beviljas under förutsättning att övriga deltagande kommuner gör på motsvarande sätt, samt
att beloppet tas från budgeterade medel kostnadsställe 1001001, Strategisk planering
förvaltningsaktivitet 1483.
____
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§ 166 Leader Hälsingebygdens verksamhet inför 2014-2020
Dnr 2013-182-048
Ärendebeskrivning
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling möjliggör över hela Europa
bildandet av så kallade Leader-områden i samarbete med nationella och regionala
myndigheter samt den lokala ideella och privata sektorn. Leader är en samverkansmetod för lokal utveckling. Ordet Leader är en fransk förkortning med betydelsen
”Länkar mellan åtgärder för att utveckla landsbygdens ekonomi”.
Leaders idé är att ett gemensamt lokalt ansvar med samarbete mellan ideell, privat och
offentlig sektor (trepartnerskap) är den bästa grunden för en långsiktigt hållbar utveckling.
Finansieringen utgörs av en kombination av kontanta medel från EU, Staten (Jordbruksverket), Regionen och berörda kommuner. Även andra offentliga organ kan delta
om de så vill. De utvecklingsprojekt som beviljas tillför egna medel i form av eget
arbete och eller kontanter från den privata sektorn. Balansen mellan offentliga/privata
medel kan variera. Under innevarande period för Leader Hälsingebygden är balansen
oftast 70/30.
Ett Leaderområde är traditionellt ett sammanhållet geografiskt landsbygdsområde med
maximalt 100 000 invånare. Ett sekretariat under ledning av dess styrelse, kallad LAG
(Lokal Aktions Grupp) med representanter från trepartnerskapet, fördelar medel till
utvecklingsprojekt inom sitt geografiska område.
Hemställan ger information om tre huvudinstrument i EU´s nya fondgemensamma
(GSR) förordning för EU 2020;
1. CLLD - Lokalt ledd utveckling (bygger helt på LEADERmetoden)
2. Integrerad territoriell investering
3. Stadsutveckling (stadsleader)
Syftet med dessa tre instrument är att stimulera lokal styrning över samverkande utvecklingsresurser. Beslut om utformningen ligger på nationell nivå i förhandling med
EU-kommissionen. Synpunkter på tekniska detaljer har rests på olika håll men i
huvudsak är det positivt för Hudiksvalls kommun, förutsatt att vi tar aktiv del i
instrumentens tillämpning.
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Leader Hälsingebygden är en ideell förening som omfattar Hälsingland och östra
Härjedalen (Ytterhogdal, Överhogdal, Ängersjö och Älvros). Lingbo i Ockelbo
kommun liksom stadskärnorna i Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn ingår ej. Totalt
bor ca 93 000 människor i området.
Hudiksvalls kommun har deltagit i alla tre Leaderprogrammen sedan Sverige blev
medlem i EU; Leader II/Mitt i Landet, Leader+/Intryck Hälsingland och nuvarande Leader
Hälsingebygden. Effekterna har sedan starten 1996 varit mycket positiva, det lokala
engagemanget påtagligt och flertalet projekt har bidragit till lokal utveckling.
Kommunen har under perioden 2007 - 2012 investerat 2,3 mkr som medfinansiering
av programmet. Utfallet är ungefär 15,9 mkr kr i samlade medel till projekt inom
kommunen och del av hälsingeövergripande projekt. Alltså nästan sju gånger insatsen.
Årstämman 2013 för Leader Hälsingebygden valde in Landsbygdsstrateg Olle Persson,
Hudiksvalls kommun som ersättare i LAG.
Hemställan
Leader Hälsingebygden har hemställt hos samtliga kommuner i Hälsingland om;
1. Att få kommunernas mandat/uppdrag att starta arbetet med mobilisering och strategi för
bildande av ett nytt CLLD/Leaderområde för 2014 – 2020
2. Att kommunerna utser kontaktpersoner för
a) medarrangör av mobiliseringsmöten
b) föredragande vid ekonomiärenden
c) övriga kommunkontakter
3. Vi önskar om möjligt också att kommunen utser en person som kan ingå i en eventuell
framtida interimsstyrelse vid bildande av ny LAG inför inlämnande av ansökan
Yttrande från landsbygdstrategen
Med vår positiva erfarenhet från Leaderarbetet sedan 1996 är det rimligt att kommunstyrelsen ställer sig positiv till fortsatt medverkan.
Tekniskt sett har fler intressegrupper utöver Leader Hälsingebygden rätt att pröva förutsättningarna för att bilda ett Leaderområde där Hudiksvalls kommun berörs. I
sådana fall bör även detta bejakas av kommunstyrelsen. Valet av vilka områden som
slutligen beviljas sker genom Jordbruksverkets försorg. Överlappande områden
tillämpas inte i det operativa Leaderarbetet.
Kommunen bör utse nödvändiga kontaktpersoner inom landsbygd, planering och
ekonomi för framtagande av underlag inför ansökningen om att bilda Leaderområde.
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En person att ingå i eventuella interimsstyrelser inför nästa ansökan bör utses för att
skapa delaktighet i utformningen av nästa Leaderperiod. Uppdraget ryms inom arbetsbeskrivningen för kommunens landsbygdsstrateg.
Hur det ekonomiska åtagandet kommer att se ut är i dagsläget för tidigt att uttala sig
om.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt landsbygdsstrategens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till
utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge Leader Hälsingebygden mandat/uppdrag att starta arbetet med mobilisering och
strategi för bildande av ett nytt CLLD/Leaderområde för 2014 – 2020,
att utse följande kontaktpersoner som
a) medarrangör av mobiliseringsmöten
- Olle Persson, Landsbygdsstrateg med
- ersättare Hans Gyllow, Planeringschef.

b) föredragande vid ekonomiärenden
- Staffan Lindvall, Ekonomichef med
- ersättare Olle Persson, Landsbygdsstrateg.

c) övriga kommunkontakter
- Olle Persson, Landsbygdsstrateg med
- ersättare Hans Gyllow, Planeringschef.

att utse Olle Persson, Landsbygdsstrateg att ingå i en eventuell framtida
interimsstyrelse vid bildande av ny LAG inför inlämnande av ansökan.
____
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§ 167 Redovisning av Glysisvallen AB:s 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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§ 168 Yttrande över Länstransportplan för infrastruktur i
Gävleborgs län 2014 – 2025
Dnr 2013-290-509
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har upprättat förslag till länstransportplan för Gävleborgs län och
för perioden 2014 - 2025. Planen är ett styrdokument för åtgärdsplaneringen inom
transportinfrastrukturen i länet. De preliminära ekonomiska ramarna uppgår till
sammanlagt 940 Mkr för perioden.
Länstransportplanen har ställts till bl.a. länets kommuner och remisstiden utgår den 16
september 2013. Region Gävleborg ska i sin tur redovisa förslag till länsplan för
regeringen senast den 16 december 2013. Regeringen fattar därefter beslut om
definitiva ramar till länet, varefter planen kan fastställas av Region Gävleborg.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att upprättat förslag till yttrande över
länstransportplan för Gävleborgs län för perioden 2014 - 2025, antas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow, i
ärendet.
Håkan Rönström (M), och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande över länstransportplan för
Gävleborgs län för perioden 2014 - 2025.
______
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§ 169 Yttrande över förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014 - 2025
Dnr 2013-311-511
Ärendebeskrivning
Trafikverket har upprättat förslag till nationell plan för transportsystemet för åren 2014
- 2025. Som grund för planeringsarbetet har regeringen upprättat direktiv. För
planeringsperioden har riksdagen beslutat om 522 miljarder kronor för åtgärder i
transportsystemet, fördelat på
• 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet
• 86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar
• 155 miljarder kronor till för drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet,
tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansiering av enskilda vägar.
Kommunledningsförvaltningen har valt att helt fokusera sitt yttrande på behovet av
åtgärder för utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan.
Kommunen ska inge sitt remissyttrande (i 3 ex) till regeringen senast den 1 oktober
2013.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett yttrande över förslag till nationell
plan för transportsystemet 2014 - 2025 och har föreslagit kommunstyrelsen att anta
förslaget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow, i
ärendet
Uno Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen dessutom ska meddela Trafikverket att
kommunen, som har en stor andel tunga transporter inom skogsnäringen och därmed
tung trafik, måste bli föremål för insatser inom underhåll och ökad bärighet där väg
745, den så kallade Norrbovägen, har hög prioritet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 - 2025 i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag, samt
att meddela Trafikverket att kommunen, som har en stor andel tunga transporter inom
skogsnäringen och därmed tung trafik, måste bli föremål för insatser inom underhåll
och ökad bärighet där väg 745, den så kallade Norrbovägen, har hög prioritet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (71)

Sammanträdesdatum

2013-08-29

Kommunstyrelsen

§ 170 Tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande Landsbygdsutveckling i strandnära lägen(LIS) utställning
Dnr 2011-343-212
Ärendebeskrivning
När regeringen ändrade strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken 2009 var en av
nyheterna att strandskyddet bättre skulle kunna ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar. I de delar av landet som stränderna är utsatta för ett högt exploateringstryck förstärktes skyddet samtidigt som det i andra delar öppnades för möjligheten att
skapa attraktiva miljöer för boende och verksamheter med syfte att bidra till en utveckling av landsbygden.
Förändringen innebär att kommunerna har fått ansvar för att i översiktsplanen redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, där vissa lättnader i
strandskyddet ska kunna gälla. Som huvudregel gäller att ett LIS-område dels ska vara
lämpligt för utveckling av landsbygden och dels vara begränsat till sin karaktär så att
strandskyddets syften långsiktigt kan tillgodoses. Dessutom gäller vissa specifika
restriktioner vid kommunens havskust.
Översiktsplaneringen medför att frågan hanteras inom ramen för ett heltäckande beslutsunderlag som blir föremål för en bred och offentlig prövning. Kommunens översiktsplan gäller från 2008. I detta skede blir landsbygdsutveckling i strandnära lägen ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen men kommer på sikt att arbetas in i den nya
kommande kommunövergripande översiktsplanen.
Utställningshandlingen bygger på en bred kartläggning och inventering av kommunens
strandområden med besiktningar på plats. En arbetsgrupp med företrädare för flera av
kommunens förvaltningar har gjort en samlad bedömning av vilka områden som anses
vara lämpliga för att främja en utveckling av landsbygden genom lättnader i strandskyddet.
En rad olika hänsyn har tagits i denna bedömning; dit hör påverkan på det rörliga
friluftslivet och den biologiska mångfalden, påverkan på natur- och kulturvärden samt
landskapsbild, påverkan på vattenmiljön, risker för översvämning, ras och skred, närhet till kommunikationer, annan infrastruktur och möjlighet att ansluta till kommunalt
vatten och avlopp. Detta har fått till följd att arbetsgruppen bedömt att en majoritet av
inlämnade förslag inte uppfyller kraven som kan ställas på ett LIS-område.
I processen har en referensgrupp bestående av naturskyddsförening, markägare och
företagsamhet deltagit. Fyra medborgarmöten har hållits runt om i kommunen för att
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ge allmänheten möjlighet att ta del av information om arbetet och lämna förslag på
strandnära områden som bör eller omfattas i samrådet alternativt värnas från framtida
bebyggelse.
Kommunen har inför samrådet hållit två möten med länsstyrelsen.
Planförslaget innehåller en översiktlig beskrivning av gällande lagstiftning och övriga
bestämmelser. Det rymmer även en del som beskriver förutsättningarna i Hudiksvalls
kommun. Därefter redovisas tre huvudområden: Dellenområdet, Kustbandet samt
tätorter och småorter på landsbygden med sammanlagt 33 områden som kommunen
har identifierat som lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att tematiskt tillägg till översiktsplanen rörande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, ställs ut.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut tematiskt tillägg till översiktsplanen rörande landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS.
____
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§ 171 Försäljning av industritomt, del av Köpmanberget 2:9
samt fastighetsreglering berörande fastigheterna
Köpmanberget 2:9 och Varvet 8:1
Dnr 2013-282-253
Ärendebeskrivning
Industrifastigheter AB har framfört önskemål om att få förvärva del av Köpmanberget
2:9 för att anlägga en parkeringsplats. Storfjärdens Förvaltning AB har framfört
önskemål om att genom fastighetsreglering utöka sin fastighet Varvet 8:1. Bolagen har
samma ägarstruktur.
Parkeringsplatsen behövs som arbetsplatsparkering för Sverige Bygger m.fl. utöver de
platser som finns inne på kontorstomterna. Parkeringsplatsen kan också behövas för
en planerad konferens- och restaurangbyggnad. Kommunen kommer att teckna ett
servitut att parkeringsplatsen får nyttjas av allmänheten som besöker området och
kanske tar en promenad på strandpromenaden.
I och med servitutet är byggrätten på parkeringstomten utsläckt så länge kommunen så
önskar. De markområden som ska regleras till Varvet 8:1 är belastade med
transformator, el-ledningar, kommunala vatten- och avloppsledningar samt IT-kabel
och är därmed svåra att utnyttja. I och med överlåtelsen slipper kommunen sköta
markområdena.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett preliminärt tecknat köpekontrakt för förvärv
av parkeringstomten samt en ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att den totala
köpeskillingen om 520 000 kr ska anvisas tekniska förvaltningen för att färdigställa
Sjötullsgatan.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att den totala köpeskillingen om 520 000 kr ska anvisas tekniska förvaltningen för att
färdigställa Sjötullsgatan.
____
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§ 172 Försäljning av industritomt Varvet 7:3
Dnr 2013-281-253
Ärendebeskrivning
Anders Mohss AB har anmält intresse av att förvärva fastigheten Varvet 7:3.
Fastigheten har en area på 1952 m². Priset har beräknats utifrån 300 kr/m2 och
fastställts till 585 600 kronor.
Anders Mohss AB avser att uppföra en byggnad om cirka 200 m². Ändamålet med
byggnaden är att uppföra en verksamhet med båtrenovering. Tekniska förvaltningen
har upprättat ett köpekontrakt för förvärv av fastigheten Varvet 7:3.
Tekniska förvaltningen har 2011 enligt gällande detaljplan anlagt en ny väg, del av
Kravellgatan. Gatan ligger i anslutning till den tomt som nu ska säljas och behöver
färdigställas och beläggas med asfalt. Kostnaden för beläggning av asfalt på väg och
trottoar samt kantsten från Varvsgatan och österut fram till vändplan beräknas till
350 000 kronor.
Det finns inga pengar i investeringsbudgeten och tekniska förvaltningen begär därför
att tekniska förvaltningen anvisas försäljningsmedlen från försäljningen av tomten för
att färdigställa del av Kravellgatan (Varvsgatan-vändplan) samt framtida fortsatt
utbyggnad av Kravellgatan (mellan Sjögatan-Varvsgatan).
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att försäljningsmedlen
för försäljningen av Varvet 7:3 (585 600 kr) anvisas tekniska förvaltningen för att
färdigställa och för fortsatt utbyggnad av Kravellgatan enligt detaljplanen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försäljningsmedlen för försäljningen av Varvet 7:3 (585 600 kr) anvisas tekniska
förvaltningen för att färdigställa och för fortsatt utbyggnad av Kravellgatan enligt
detaljplanen.
____
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§ 173 Avveckling av samverkansorganet och kommunalförbundet Region Gävleborg med anledning av att
Landstinget Gävleborg övertar det regionala utvecklingsansvaret enligt ändring av lagen 2010-630
Dnr 2013-202-109
Ärendebeskrivning
Regeringen har beslutat 2013-03-14 föreslå riksdagen (Ds 2013:14) att landstinget i
Gävleborgs län ska få överta det regionala utvecklingsansvaret genom en ändring lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län från och med 2015-01-01. Förslaget är utsänt
på remiss och remisstiden går ut 2013-06-10.
För att möjliggöra detta krävs att kommunalförbundet Region Gävleborg befrias från
sitt uppdrag att vara samverkansorgan med regionalt utvecklingsansvar senast
2014-12-31.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommun gemensamt med de övriga
kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget Gävleborg ställer sig bakom en
begäran från Region Gävleborg till regeringen om att samverkansorganet befrias från
sina uppgifter i samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. den 1 januari 2015 och att Region
Gävleborg får i uppdrag att upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 201412-31.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar; under förutsättning av riksdagens godkännande,
att gemensamt med de övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget
Gävleborg ställa sig bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. den 1
januari 2015,
att uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg
per 2014-12-31
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§ 174 Yttrande över slutbetänkandet, E-röstning och andra
valfrågor, (SOU 2013:24)
Dnr 2013-226-102
Ärendebeskrivning
Regeringen har inrättat 2011 års vallagskommitté med uppdrag att göra en översyn av
delar av valsystemet. Kommittén har i en första etapp av utredningen behandlat frågor
som rör bl a proportionaliteten vid val, offentliga valförberedelser och valkretsindelningen vid val till riksdagen i Västra Götalands län.
I en andra etapp har vallagskommittén bl.a. haft att överväga om elektroniskt
röstningsförfaranden, åtgärder för att säkerställa tillförlitligheten och effektiviteten i
valprocessen vid förtidsröstning, skyldighet att anordna möjlighet till förtidsröstning
för kommuner utanför ett omvalsområde, skäl finns att ytterligare begränsa möjligheter att använda lokaler som inte uppfyller krav på tillgänglighet samt om vallagen
och kommunallagen är förenliga med unionsrättens krav i fråga om rätten för
unionsmedborgare att rösta och vara valbara i kommunala val och val till Europaparlamentet.
Hudiksvalls kommun har utsetts till remissinstans på slutbetänkandet. Remissvaren ska
ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 2 augusti 2013. Försenat yttrande
kan godkännas 2 - 3 veckor efter utgången remisstid.
Kommittén föreslår att de framlagda förslagen ska tillämpas första gången vid de
allmänna valen 2014.
Synpunkter på förslaget

Förslagen i slutbetänkandet är till allra största delen positiva och ökar möjligheten att
valen kan genomföras på ett säkert, tillförlitligt och effektivt sätt, och kan därför
tillstyrkas. Dock bör följande synpunkter framhållas:
Det kan bli svårt att hitta vallokaler, särskilt i glesbygder, om man utesluter lokaler som
har anknytning till viss religiös sammanslutning, som t.ex. församlingshem, däremot
kan krav ställas på att religiös eller annan propaganda inte får förekomma i eller
omkring vallokalerna.
Det kan inte anses vara nödvändigt att alla kommuner ska ställa upp vid förtidsröstning vid omval. Det borde kunna avgöras från gång till gång beroende på storlek
på kommun, geografisk närhet och hur stort och omfattande valet är, så vid vissa
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tillfällen borde det räcka med de större kommunerna och de geografiskt närmaste
kommunerna. Vid valet 2010 och därefter omvalet valde Hudiksvalls kommun att inte
delta med förtidsröstningsförfarande vid omvalet och fick inte heller någon förfrågan
eller synpunkt på detta, vilket kan tolkas så, att det inte heller fanns någon efterfrågan.
En förutsättning för att genomföra förslagen är att kommunerna kostnadsmässigt fullt
ut kompenseras för det ökade kravet på bemanning vid förtidsröstningslokalerna, det
ökade kravet på utbildning för alla röstmottagare samt ev. merkostnader för
ambulerande röstmottagare.
Allmänna utskottet har föreslagit att ovanstående kommentarer överlämnas med
tillägget, ”Där det finns brist på lämpliga vallokaler, särskilt i glesbygder, bör undantag från kravet
på att lokaler inte ska ha anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning, kunna göras,
som t.ex. församlingshem, Bygdegårdar eller Folkets Hus. Krav måste i så fall ställas på att religiös,
politisk eller annan propaganda inte får förekomma i eller omkring vallokalerna” samt att 2011
års vallagskommittés förslag till ändringar i vallagen tillstyrks i övrigt.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna ovanstående kommentarer till slutbetänkandet, E-röstning och andra
valfrågor (SOU 2013:24), med tillägget, ”Där det finns brist på lämpliga vallokaler, särskilt i
glesbygder, bör undantag från kravet på att lokaler inte ska ha anknytning till viss politisk eller
religiös sammanslutning, kunna göras, som t.ex. församlingshem, Bygdegårdar eller Folkets Hus.
Krav måste i så fall ställas på att religiös, politisk eller annan propaganda inte får förekomma i eller
omkring vallokalerna” samt
att i övrigt tillstyrka 2011 års vallagskommittés förslag till ändringar i vallagen.
______
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§ 175 Yttrande över revisionens granskningsrapport av det
drogförebyggande arbetet
Dnr 2013-141-007
Ärendebeskrivning
Kommunens revisorer har låtit genomföra en granskning över kommunens
drogförebyggande arbete med utgångpunkt i det drogpolitiska programmet.
Granskningsobjekt är kommunstyrelsen, social- och fritidsnämnden samt lärande- och
kulturnämnden. Den övergripande revisionsfrågan i granskningen är:
”Har kommunstyrelsen, social- och fritidsnämnden samt lärande- och kulturnämnden ändamålsenliga
rutiner och arbetssätt för det drogsförebyggande arbetet?”
Utifrån den övergripande revisionsfrågan har ett antal kontrollmål granskats och
revisionella bedömningar och slutsatser presenterats. Kort sammanfattat pekar
granskningsrapporten på att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder endast i
liten omfattning har ändamålsenliga rutiner och arbetssätt för det drogförebyggande
arbetet. De berörda nämnderna behöver säkerställa att arbetet förbättras vad avser
övergripande mål för det drogförebyggande arbetet, samt uppföljning och
återrapportering.
Granskningsrapporten uppmanar berörda nämnder att vidta åtgärder för att arbeta i
enlighet med det drogpolitiska programmet. Nämnderna uppmanas även att säkerställa
att uppföljning och återkoppling sker i enlighet med det drogpolitiska programmet.
Rapporten påpekar att samverkan kring det drogförebyggande arbetet fungerar väl
kring ungdomar i högstadie- och gymnasieåldern, men att samverkan är begränsad i de
lägre åldrarna. Samverkan bör därför vidareutvecklas till att omfatta även yngre barn.
För att säkra samverkan bör samverkansavtal upprättas.
Kommunledningsförvaltningen har instämt i revisionens slutsatser och kommentarer.
Revisionens bedömningar har presenterats och diskuterats i kommunens organ för
folkhälsa, drog- och brottsförebyggande frågor, Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande
arbete, 29 maj 2013.
Kommunens drogpolitiska program ska revideras under hösten 2013, dokumentet ska
då utformas med syfte att tydliggöra kommunövergripande mål för det
drogförebyggande arbetet, tillvägagångssätt för implementering i ansvariga nämnder,
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ansvarsfördelning mellan berörda nämnder, samt tillvägagångssätt och rutiner för
uppföljning och utvärdering av det drogförebyggande arbetet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att avge svar
på revisionsrapporten, Drogförebyggande arbete: Det drogpolitiska programmet, samverkan och
uppföljning, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på revisionsrapporten, Drogförebyggande arbete: Det drogpolitiska
programmet, samverkan och uppföljning, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
_______
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§ 176 Överenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning
Dnr 2012-167-701
Ärendebeskrivning
Enligt bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) från
januari 2012 ska landstinget och kommunerna ingå en överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning (8a § HSL, 5 kap 8a §
SoL). Förutom lagkraven är överenskommelsen också en förutsättning för att
kommuner och landsting ska erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av
insatser för målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulansmedlen ca 18 miljoner
kronor för år 2013.
Kommunerna i länet och landstinget har sedan 1 november 2012 haft en tidsbegränsad
överenskommelse som fastställts på tjänstemannanivå. Den upphör att gälla den 20
juni 2013 och har nu följts upp och reviderats av den arbetsgrupp som tillsattes av
Länsledning Närvård. Arbetsgruppen består av representanter för länets kommuner,
Landstinget Gävleborg och Region Gävleborg. Förslaget till överenskommelse och
handlinsplan berör i kommunen individ- och familjeomsorg, äldre- och
handikappomsorg, skola och förskola och är av principiell natur.
Social-och fritidsnämnden arbetsutskott, § 217/2013, föreslog, att föreliggande förslag
till överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning
antas att gälla från och med 1 oktober 2013 och tillsvidare, att godkänna bifogad
handlingsplan för utvecklingsarbete under 2013, samt att uppdra till berörda
facknämnder att, inom sitt respektive ansvarsområde, besluta om nödvändiga
revideringar av överenskommelsen, samt att fastställa den årliga handlingsplanen.
Vid omsorgsnämndens sammanträde, § 78/2013, informerades om ett förtydligande
till tredje att-satsen som kommit från Region Gävleborg. Lydelsen ska vara ”att uppdra
till berörda facknämnder att årligen besluta om de revideringar av överenskommelsen
som utarbetats på länsnivå, samt fastställa den länsgemensamma handlingsplanen”.
Omsorgsnämnden har föreslagit, att föreliggande förslag till överenskommelse om
samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning antas att gälla från och
med den 1 oktober 2013 och tills vidare, att godkänna bifogad handlingsplan för
utvecklingsarbete under 2013, att uppdra till berörda facknämnder att årligen besluta
om de revideringar av överenskommelsen som utarbetats på länsnivå, samt att
fastställa den länsgemensamma handlingsplanen.
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Allmänna utskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning att gälla från och med den 1 oktober 2013 och tills
vidare,
att godkänna bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under 2013,
att uppdra till berörda facknämnder att årligen besluta om de revideringar av
överenskommelsen som utarbetats på länsnivå, samt
att fastställa den länsgemensamma handlingsplanen.
______
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§ 177 Samordningsförbund för rehabilitering i Gävleborg
Dnr 2013-222-779
Ärendebeskrivning
Samordningsförbund är en kommunal samordningsorganisation som finansierar
samordnade rehabinsatser från samhällets sida. För att en finansiell samordning
(finsam) ska kunna ske måste alla fyra parter delta och ett samordningsförbund bildas.
De fyra parterna är: kommuner, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa.
Avsikten är att förbättra förmågan till förvärvsarbete för människor i behov av
samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera parter.
Det förberedande projektet har genomförts av landstinget Gävleborg. I styrgruppen
för projektet har det ingått representanter för landstinget, arbetsförmedling,
försäkringskassa och region Gävleborg. Kommunerna har inte varit representerade
eller deltagit i det arbetet. Många av de personer som står långt från arbetsmarknaden
och som nämns i rapporten, till exempel personer med psykisk ohälsa och social
problematik, har oftast kommunala insatser i någon form och också ofta omfattande
insatser. Det är därför viktigt att kommunerna är aktiva i formandet och
beslutsprocessen av ett samordningsförbund
Ställningstagandet motiveras av att det är viktigt att samordna insatser mellan olika
aktörer för att den enskilde ska kunna få det stöd som behövs för att kunna komma ut
i arbetslivet. Detta är framförallt viktigt för den enskilde men också en viktig
samhällsfråga.
Social- och Fritidsnämnden, lärande – och kulturnämnden och omsorgsnämnden har
föreslagit, att förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation på
hur ett samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län tillstyrks, att det i
rekommendationen finns en ekonomisk analys där det tydligt framgår vilket finansiellt
åtagande var och en av de fyra parterna förbinder sig till samt att det i det fortsatta
arbetet ska finnas kommunala representanter som utses av de 10 kommunerna
gemensamt.
Allmänna utskottet har tillstyrkt nämndernas förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka förslaget om fortsatt arbete för att ta fram en rekommendation på
hur ett samordningsförbund kan formas i Gävleborgs län,
att det i rekommendationen finns en ekonomisk analys där det tydligt framgår vilket
finansiellt åtagande var och en av de fyra parterna förbinder sig till,
att det i det fortsatta arbetet ska finnas kommunala representanter som utses av de 10
kommunerna gemensamt.
______
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§ 178 Halvårsrapport 2013 med årsprognos för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2013-346-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat halvårsprognos 2013 med årsprognos
för Hudiksvalls kommun. Årsprognosen bygger på bedömningar från samtliga
nämnder.
I korthet sammanfattas rapporten enligt följande,
Allmänt

Befolkning – ökat första halvåret med 139 personer
Priser – låga ökningar
Räntor – låga
Aktiekurser – ökande
Löner – nya avtal i nivå med budget
Resultat – totalt

Halvårsresultat – ett minus (- 13,0 Mkr)
Beräknat årsresultat – nära noll
Negativt balanskravsresultat
Verksamhet - årsprognos

Nämnder - 3 av 8 klarar verksamheten inom budget
Nämnder - sammanlagd budgetavvikelse (- 18,6 Mkr)
Större negativa avvikelser – individ/familjeomsorg och vinterväghållning
Kvantiteter – sammantaget i nivå med åtagandena
Kvalitet – bedöms till stor del överensstämma med åtagandena
Finansiering

Skatteintäkter – högre än budget (+ 5,8 Mkr)
Statsbidrag/utjämning – något högre än budget (+ 2,8 Mkr)
Finansnetto – mycket nära budget
Finansiella mål – det fastställda resultatmålet nås inte, övriga beräknas bli uppnådda
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Tillgångar och skulder

Investeringar – låg nivå första halvåret, årets prognos enligt budget
Upplåning – ökat enligt budget för affärsmässig verksamhet
Likviditet – årets prognos för resultatet kommer att mer än halvera likviditeten
Personalsituationen

Den 31 maj 2012 hade Hudiksvalls kommun 3455 anställda, varav 3129
tillsvidareanställda och 326 visstidsanställda
Den totala genomsnittliga sysselsättningsgraden är i jämförelse med 2012 oförändrad
och ligger på 92 procent. Sysselsättningsgraden bland visstidsanställda har åter minskat
och ligger nu på drygt 82 procent.
Medelåldern har minskat med 0,1 år i jämförelse med samma tidpunkt år 2012. Den
31 maj 2013 var 50 procent av kommunens tillsvidareanställda 50 år och äldre medan
22 procent är 39 år eller yngre.
Den totala sjukfrånvaron i kommunen har ökat med 1,4 procentenheter. Andelen
långtidssjuka av den totala sjukfrånvaron fortsätter minska och ligger nu på 46,2 %.
Lärande- och kulturförvaltningen har ökat sin sjukfrånvaro från 5,3 procent till 6,7
procent. Även inom omsorgsförvaltningen har sjukfrånvaron ökat från 6,9 procent till
8,9 procent.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall och
personalchef Maria Larsson i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvårsbokslut 2013 med årsprognos för Hudiksvalls kommun.
____
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§ 179 Ansökan från Näsvikens Båtsällskap om bidrag
Dnr 2013-058-829
Ärendebeskrivning
Näsvikens Båtsällskap har hos kommunen ansökt om ett bidrag för anläggande av
bryggor och iordningställande av området kring slussen och gamla stationen i
Näsviken.
Ansökan omfattar, 82 200 kronor.
I ansökan finns det också en diskussion om den brygga som är anlagd av kommunen
och dess användning. Kommunens tekniska chef har i brev till Näsvikens Båtsällskap
klargjort att det är en kommunal brygga som alla ska kunna lägga till vid den. Det är
dock inte en brygga för fasta båtplatser som någon kan ha för enskild användning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Delvis kan tekniska chefens brev vara ett klargörande, men frågan om bidrag har att
avgöras i kommunstyrelsen. Kommunen har ingen praxis av att betala ut bidrag till
sökt ändamål. Ingen bryggförening, samfällighet eller motsvarande får kommunalt
bidrag för dessa anläggningar. Med ovanstående bakgrund bör ansökan avslås.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att Näsvikens Båtsällskaps ansökan inte
beviljas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Näsvikens Båtsällskaps ansökan om bidrag, avslås.
______
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§ 180 Ansökan från Föreningen Staffansgården om bidrag
för byggande av utflyktsbåt
Dnr 2013-254-860
Ärendebeskrivning
Från föreningen Staffansgården har en ansökan inkommit om kommunalt bidrag för
att finansiera byggandet av en utflyktsbåt, ”Staffansbåten”. Dess användning skulle
primärt vara för de brukare som finns inom Staffansgårdens verksamhet avseende
gruppboende och daglig verksamhet. Tanken är därutöver att den ska kunna användas
av andra via kontakter med andra handikappgrupper, men även för viss annan
användning.
Konceptet för den båt man önskar bygga är utvecklat tillsammans med företaget
DellenCat.
Totalt är kostnaden för byggandet, 900 000 kronor. Av detta söks 350 000 kronor från
Hudiksvalls kommun. Resterande medel förväntas komma via ansökaningar hos
Allmänna Arvsfonden, region Gävleborg och andra sponsorer.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen förstår glädjen av att kunna nyttja en båt för rekreation och aktivitet för
den målgrupp och användande som presenteras. För kommunen ligger dock den här
typen av bidrag utanför det som faller inom de bidragsformer och områden som
kommunen disponerar. Eventuellt finns det möjligheter från andra bidragsgivare, men
kommunen föreslås avslå ansökan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan från Föreningen
Staffansgården, avseende ”Staffansbåten”, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan från Föreningen Staffansgården, avseende ”Staffansbåten”.
______
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§ 181 Ränte- och amorteringsfritt lån avseende
investeringar i Delsbo Folkets Hus
Dnr 2013-002-061
Ärendebeskrivning
Delsbo Folketshusförening beviljades i mars i år ett kommunalt investeringsbidrag,
under förutsättning att Boverket också beviljar föreningens begäran (KS§47 2013).
Den kommunala insatsen uppgår till 30 procent av det totalt sökta bidraget och
Boverket med resterande del. Boverket har beslutat att bevilja inlämnad ansökan med
497 000 kronor, för standardhöjande reparationer och tillgänglighetsåtgärder. Boverket
har dock meddelat att de på grund av begränsat budgetutrymme under innevarande år
kommer att utbetala bidraget först nästkommande år.
Folketshusföreningen har med ovanstående underlag önskat att kommunen
tillhandahåller ett ränte- och amorteringsfritt lån på 500 000 kronor, för den del som
motsvarar Boverkets del, till dess att dessa medel efter slutredovisning utbetalas.
Efter diskussioner med representanter för Folketshusföreningen föreligger nu ett
förslag till ett mer begränsat lån.
Det kommunala bidraget på 298 703 kronor utbetalas nu, då Boverkets beslut är fattat.
Likaså utgår bidraget till föreningar med samlingslokaler nu per den första september.
Det innebär att föreningen för att klara sina kostnader under renoveringsarbetet kan
begränsa sitt lånebehov till 200 000 kronor. Eftersom merparten av jobbet sker före
vintern bedöms arbetena vara färdiga så att slutredovisning kan ske till Boverket i
sådan tid att efterfrågat lån kan återbetalas senast 31 januari 2014.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Rolf Sundell (S) jäv och deltar inte vid
handläggning av och beslut i ärendet.
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar i ärendet.
Uno Jonsson (S) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo Folketshusförening ett räntefritt lån om 200 000 kronor som i sin
helhet återbetalas senast 31 januari 2014, finansierat med likvida medel.
______
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§ 182 Ansökan från Delsbo IF om investeringsbidrag
Dnr 2013-117-704
Ärendebeskrivning
Delsbo IF har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag på 839 750 kronor till
social- och fritidsnämnden.
Ansökningar över 500 000 kronor beslutas av kommunstyrelsen med ett yttrande från
social- och fritidsnämnden.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen avslår ansökan om
bidrag då social- och fritidsnämndens arbetsutskott, den 4 april 2013, beslutat att
under en period prioritera föreningar med majoriteten kvinnliga deltagare.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Delsbo IF ansökan om investeringsbidrag avslås.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-08-29

Kommunstyrelsen

§ 183 Redovisning av kommunens kostnader för kulturfrågor
Ärendebeskrivning
Ekonom Bertil Westerberg och utredare Annika Forslin presenterar för
kommunstyrelsen en sammanställning över kommunens samtliga kostnader för
kulturfrågor.
Bildmaterialet som visas kommer att skickas ut till ledamöterna.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 184 Information om projektupplägg kring läsplattor
Ärendebeskrivning
Utredare Anita Olsson och IT-strateg Anders Jonsson informerar kommunstyrelsen
om tidsplan mm när det gäller projektet med läsplattor till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare har före sommaren fått låna läsplattor.
Utbildning kring hantering och användande av dessa kommer att genomföras under
oktober månad. Efter årsskiftet kommer program rörande elektroniska handlingar till
sammanträden mm installeras och utbildning kring detta, ske.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-08-29

Kommunstyrelsen

§ 185 Utvecklingscenter för innovationer
Dnr 2013-352-141
Ärendebeskrivning
Ericssonfabrikens nedläggning är ett exempel på den strukturella förändring som pågår
i näringslivet med en allt hårdare global konkurrens som påverkar den svenska
arbetsmarknaden i sin helhet. Hudiksvall är i hög grad en del av denna omställning
vilket bl. a medfört ett stort antal varsel hos sedan länge etablerade företag. Vår
konkurrenskraft avgörs av vår förmåga att skapa och släppa fram nya idéer som
resulterar i nya tjänster och produkter.
Behovet av en mötesplats och en modell för att stödja nya idéer och lösningar är
därför högaktuell och skulle fylla behov både lokalt och regionalt. Ett
utvecklingscenter som sammanför kreativa kompetenta personer, akademi och andra
aktörer som stödjer utvecklingsprojekt, skulle ge Hudiksvall och regionen stärkta
förutsättningar för innovationer. Det skulle också bidra till att den värdefulla
kompetens som finns här stannar kvar och att vår kommun ökar sin attraktivitet.
För att snabbt fånga upp kompetens och utvecklingsidéer som frigörs, har projekt
Framtidspaket Hudik föreslagit att ett utvecklingscentrum startas upp och att det sker i
två faser. Den första fasen kan starta i Fiberhuset intill Ericssonfabriken under hösten.
Den andra fasen innebär att bygga ett modernt och hållbart utvecklingscenter på
strategisk plats i Hudiksvall.
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra till första fasen genom att finansiera hyra för lokal inklusive lättare
renovering. År 2013; 240 000 kr och år 2014; 960 000 kr,
att hyreskostnaden för 2013 anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
utgifter
att hyreskostnaden för år 2014 beaktas i budgetarbetet för 2014
att flyttbara inventarier och utrustning för 200 000 kr inköps och kostnadsfritt får
disponeras av utvecklingscentrum t o m 2014-12- 31
att kostnader för inventarier och utrustning beaktas i investeringsbudgeten för 2014,
möjlighet finns att genomföra vissa av dessa inköp under 2013, samt
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

att kommunen är beredd att i samverkan med andra intressenter uppta diskussioner
om ytterligare finansiering.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-08-29

Kommunstyrelsen

§ 186 Hälsingerådets verksamhetsberättelse, årsredovisning
och revisionsrapport för 2012
Dnr 2013-236-106
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har överlämnat sin årsredovisning innehållande bokslut och verksamhetsberättelse för år 2012. Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs, att det balanserade resultatet disponeras i ny räkning samt att
styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hälsingerådets bokslut för 2012 godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler ordförande Caroline Schmidt (C) jäv
och deltar ej vid handläggning av och beslut i ärendet.
Birgitta Medin (M) träder tillfälligt in som ordförande.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hälsingerådets bokslut för år 2012,
att, för Hudiksvalls kommuns del, bevilja Hälsingerådet och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2012, samt
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-08-29

Kommunstyrelsen

§ 187 Investeringsplan för Bromangymnasiet
Dnr 2013-085-650
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden beslutade 22 november 2012 om en samlokalisering av
restaurang- och livsmedelsprogrammet och gymnasiesärskolan med Bromangymnasiet,
samt att delar av Centrum för utveckling och lärande också integreras till ett nybildat
kunskapscenter på höjden.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2013 behandlades investeringsplanen
för Bromangymnasiet. Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Gymnasiesärskolan - Bromangymnasiet

Genomförandet av en samlokalisering bör ske etappvis. Den första etappen bör
omfatta en flytt av gymnasiesärskolan till Bromangymnasiet.
De fyra olika lokaler som gymnasiesärskolan använder idag är externt hyrda och
lokaliserade i Forsa folkhögskola, Salutorget, Lillfjärden och Furulund. Samordning
och samarbete försvåras då verksamheten inryms på flera olika ställen.
Ett programarbete har genomförts under våren 2013 för att se över hur gymnasiesärskolan kan få plats på Bromangymnasiet. Arbetet visar att gymnasiesärskolan får
plats inom Bromangymnasiets befintliga lokaler. Vissa omflyttningar av verksamheter
inom skolan kommer dock att bli nödvändiga. De lokaler som ska bli gymnasiesärskolans måste också anpassas för deras verksamhet.
Med lokaler på Bromangymnasiet kommer kraven ur pedagogisk synvinkel att uppnås
samt ur arbetsmiljösynpunkt. Utifrån flera perspektiv skulle en samlokalisering ge
positiva effekter.
Lärande- och kulturförvaltningen har föreslagit, att 12 miljoner kronor avsätts för
anpassning så att gymnasiesärskolan kan flyttas till befintliga lokaler på
Bromangymnasiet.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, avsätta 12 miljoner kronor för anpassning så att gymnasiesärskolan kan flyttas till
befintliga lokaler på Bromangymnasiet, samt
att medel anvisas ur eget kapital.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 188 Laglighetsprövning angående planändring Mo 3:30
m.fl.
Dnr 2011-142-214
Ärendebeskrivning
Föreningen Omställning Hudiksvall samt fastighetsägarna Kristin Eriksson och Lovisa
Eriksson har överklagat kommunfullmäktiges beslut § 80/2013 om uppdrag till
byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel i det s.k. Medskogsområdet.
Förvaltningsrätten har sänt handlingar till kommunen för eventuellt yttrande.
Yttrandet ska ha inkommit till rätten senast den 6 september 2013.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över respektive
överklagande.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kåge Wallner (MP), Ann Berg (FP) Daniel Pettersson (V) och Siw Karlsson (S) yrkar
avslag till förslaget till yttrande.
Håkan Rönström (M) och Gunnar Canslätt (KD) yrkar bifall till förslaget till yttrande.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till yttrandet, och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Förvaltningsrätten i Falun i enlighet men
kommunledningsförvaltningens förslag.
Emot beslutet reserverar sig Kåge Wallner (MP), Ann Berg (FP), Siw Karlsson (S) och
Daniel Pettersson (V).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 189 Avtal gällande tillhandahållande av bredbandsnät
Dnr 2013-327-522
Ärendebeskrivning
Björn Eriksson ordf. Fiberstaden AB, har presenterat förslag till avtal mellan
Hudiksvalls kommun och Fiberstaden AB, gällande tillhandahållande av bredbandsnät.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att avtalet godkänns.
Det utdelade förslaget till avtal kompletteras med en paragraf som fallit bort:
§ 4 Kompletterande dokument
Parterna är medvetna om att alla i dokument 2-5 enligt § 1 ovan inte är slutligt
färdigställda och antagna av kommunen vid avtalstecknandet. Parterna är även
medvetna om dokumenten 2-5 i § 1 ovan kan komma att förändras under avtalstiden.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till avtal med ovanstående komplettering.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 190 Information om utvecklingsutskottet för planeringsfrågor
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om utvecklingsutskottet för
särskilda plan frågor.
Utskottet består av utvecklingsutskottets ledamöter med presidiet i byggnadsnämnden,
tekniska nämndens ordförande och berörda förvaltningschefer som adjungerade.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 191 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Investeringsplanen för Läroverket återremitterades från kommunfullmäktige i juni.
Tekniska förvaltningen håller på att ta fram ett förfrågningsunderlag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 192 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och Region Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerade om de punkter som avhandlades vid senaste
sammanträdet med Hälsingerådet.
•

Samverkan kring vuxen- och gymnasieutbildning

•

Samverkan kring HR

•

Infrastruktur, Ostkustbanan - Atlantbanan

Ordförande tackar för informationen
Från Sundsvallregionen och Region Gävleborg finns inget att rapportera.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 193 Redovisning av ej färdigbehandlade motioner
Dnr 2013-330-004
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två gånger per
år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är behandlade.
Vid redovisningarna har kommunfullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller
inaktuella motioner från vidare handläggning.
18 motioner är den 1 augusti 2013, inte färdigbehandlade
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att redovisningen godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade motioner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 194 Redovisning av behandlade och obehandlade
medborgarförslag
Dnr 2013-331-004
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 skall kommunstyrelsen och nämnderna
en gång varje år, till fullmäktige, redovisa de beslut som fattats i dessa ärenden samt de
medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
38 medborgarförslag är avslutade det senaste året och 52 är ännu oavslutade.
Kommunledningsförvaltningens har föreslagit att redovisningen av behandlade och
obehandlade medborgarförslag godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av behandlade och obehandlade medborgarförslag
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 195 Motion om en kommunövergripande vatten- och
avloppsplan
Dnr 2013-08-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion den 10 januari 2013
föreslagit ”att Miljöstyrgruppen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder
arbeta fram en kommunövergripande vatten- och avloppsplan”.
Tekniska nämndens yttrande

Kommunstyrelsen beslutade den 7 februari 2013, § 24, att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp bestående av representanter från plan- och bygglovskontoret,
kommunledningsförvaltningen, norrhälsinge miljökontor och tekniska förvaltningen
som ska arbeta med kommunens vatten- och avloppsplanering.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska bifallas.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Åsa Terent, kommunekolog är sammankallande i den förvaltningsövergripande
vattenplaneringsgrupp som bildades enligt beslut i kommunstyrelsen den 7 februari
2013, § 24. Vattenplaneringsgruppen har haft två möten där vatten- och avloppsplan
har diskuterats. Havs och vattenmyndigheten har tagit fram en handbok för
Kommunal VA-planering som gruppen har enats om att följa. Första steget i den
handledningen är att ett politiskt beslut om va-planering bör fattas. I och med
kommunstyrelsens tidigare beslut se ovan och genom att motionen bifalles anser vi att
uppstart av VA-planeringen är politiskt förankrad. Nästa steg enligt handboken är att
kartlägga nuläget i en VA-översikt. I det skedet kan det eventuellt behövas extern
hjälp. Varje förvaltning har nu fått i uppdrag att se över de delar de kan bidra med.
Om det behövs extra resurser kommer den förvaltningsövergripande gruppen att
skriva fram ett ärende till kommunstyrelsen för att söka medel till att upprätta en VAöversikt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen bifalles enligt tekniska
nämndens yttrande.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 196 Motion om sociala företag/kooperativ
Dnr 2012-110-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion föreslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunen kan öka
ambitionen och förutsättningarna för utvecklandet av sociala företag.
Lärande- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige, att i dialog
med social- och fritidsförvaltningen, lämna ett yttrande.
Lärande – och kulturförvaltningens yttrande

Många av de som idag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden behöver inte bara
rätt insatser utan också tillräcklig tid för att anpassa och acklimatisera sig till ett
arbetsliv med allt vad det innebär av krav, ansvar och social gemenskap. Sociala företag
ger arbetstillfällen där arbetstagaren får tid att utvecklas och i många fall rehabiliteras
samt förbättra sin ekonomiska situation. Utöver anställningar fyller de sociala
företagen även en viktig funktion som mottagare av långtidsarbetslösa deltagare som
ingår i arbetsmarknadspolitiska insatser med praktik, arbetsträning etc.
Förvaltningen har tagit del av innehåll och syfte med motionen och stödjer att
kommunen vårdar det framgångsrika samarbete med sociala företag som hittills byggts
upp. Förvaltningen anser också att det är viktigt att kommunen, ur ett
kommunövergripande perspektiv, tydliggör vilken roll de ska ha i samarbete med
sociala företag. Därför föreslår förvaltningen att en utredning tillsätts som ger svar på:
•

Hur kommunen kan skapa en långsiktig stödstruktur för socialt företagande, med
syfte att motverka utanförskap

•

Vilka juridiska förutsättningar som särskilt bör beaktas för en kommuns
utvecklande av sociala företag

•

På vilket sätt, och i vilken i vilken omfattning kommunen bör vara stödjande,
samt vad som avgör när det är lämpligt att påbörja respektive avsluta samarbete.

Om det fattas beslut att tillsätta en utredning föreslår förvaltningen att
kommunledningskontoret får ansvaret för utredningen. Detta för att säkerställa en
utredning utan särintressen från de förvaltningar som utför samarbetet med de sociala
företagen, det vill säga lärande- och kulturförvaltningen och social- och
fritidsförvaltningen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Lärande- och kulturnämnden föreslår att motionen därmed är besvarad.
Social- och fritidsnämndens yttrande

Lärande- och kulturnämnden fick i uppdrag att lämna ett yttrande över denna motion i
dialog med social- och fritidsnämnden. I det upprättade yttrandet påtalas vikten av att
kommunen vårdar det framgångsrika samarbetet med de sociala företag som är
etablerade och att det är av vikt att kommunen, ur ett kommunövergripande perspektiv,
tydliggör vilken roll kommunen ska spela i det fortsatta samarbetet. I yttrandet läggs
därför ett förslag till kommunfullmäktige om att tillsätta en utredning om hur
kommunens fortsatta arbete och samarbete med de sociala företagen i kommunen kan se
ut.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit att motionen bifalls.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 197 Motion om att fler platser till feriearbeten bereds,
samt att lönerna ska vara avtalsenliga
Dnr 2011-256-008
Ärendebeskrivning
Susanne Östh (S), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen
föreslås:
•

Att fler platser till feriearbeten bereds under 2011.

•

Att lönerna för feriearbete skall vara avtalsenliga.

•

Att inkomsten inte avräknas från normen i försörjningsstödet.

Lärande- och kulturnämnden har fått i uppdrag att lämna ett yttrande till
kommunstyrelsen när det gäller första och andra punkten. Social- och fritidsnämnden
har fått i uppdrag att lämna ett yttrande till kommunstyrelsen när det gäller förslaget att
inkomsten inte avräknas från normen i försörjningsstödet.
Yttrande

Centrum för utveckling och lärande, Cul, är Hudiksvalls kommuns anordnare av
sommarpraktik 2011 och har efter budgetanpassning avsatt 1 800 000 kronor för
sommarpraktik och internationell sommarpraktik 2011. Lärande- och kulturnämnden
fattade den 15 april 2011, § 74, beslut om att de ungdomar som sökt sommarpraktik
inom Hudiksvalls kommun och som uppfyller kriterierna ska erbjudas plats under
sommaren 2011. Utökningen skall finansieras inom redan beslutad budgetram vilket
innebär att cirka 100 000 kronor skall täckas av medel för övriga
arbetsmarknadsinsatser.
I år har 269 ungdomar sökt sommarpraktik och uppfyller fastställda kriterier. Alla har
erbjudits plats. Utöver dessa har 78 ungdomar fått internationell sommarpraktik.
Lönen för 2011 har fastställts genom samverkan med Lärarförbundet, SKTF samt
Kommunal där en prioritering skett att bibehålla samma lönenivå som 2010 till förmån
för att ett så högt antal ungdomar som möjligt skall erbjudas plats.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att förslaget bifalls i den del, att fler platser
till feriearbeten bereds under 2011, samt att förslaget om att lönerna för feriearbete
skall vara avtalsenliga ska anses vara besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet beslutade, § 52/2013, att återremittera motionen för ytterligare
beredning. I och med att motionen avser 2011 är den i tid överspelad men i sak vill
man få en redovisning av vad som skett under 2012 och 2013.
Vid allmänna utskottets sammanträde redovisade, praktiksamordnare Lena Teodorson
och verksamhetschef Maria Ström Åslund, hur sommarpraktiken avlöpt, åren 2011 –
2013. Samtliga sökande har fått sommarpraktik under åren och lönesättning har skett
genom samverkan.
Allmänna utskottet har förslagit att motionen därmed anses vara besvarad.
Susanne Östh (S) yrkar bifall till andra att-satsen i motionen, dvs. att lönerna för
feriearbete skall vara avtalsenliga.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till att första och tredje attsatsen i motionen ska anses vara besvarade, och finner att kommunstyrelsens bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag om att andra att-satsen ska vara besvarad, eller till Susanne Ösths
förslag om att andra att-satsen ska bifallas, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA, den som bifaller Susanne Ösths förslag röstar NEJ. Vinner
nej har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionens
andra att-sats.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson
(C), Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Gunnar Canslätt (KD) och Kåge Wallner
(MP) röstar Ja.
Lena Hallqvist (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Siw Karlsson (S), Rolf Sundell (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således beslutat att motionen ska anses vara besvarad.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed anses vara besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Susanne Ösths förslag reserverar sig Lena Hallqvist
(S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson
(S), Rolf Sundell (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 198 Medborgarförslag om mötesplats för integration
Dnr 2011-426-035
Ärendebeskrivning
Jamal Naser, Salem Saleh, Yeabiyo Weidekidan, Isaias Redai, Solomon Berhe och
Yohannes Afewerki har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där de
önskar skapa en mötesplats för integration. För att kunna förverkliga sin intentioner
önskar de ha en lokal för verksamheten samt ekonomiskt bidrag för att täcka
kostnader.
Lärande- och kulturnämnden och Social- och fritidsnämnden fick i uppdrag att lämna
ett yttrande till kommunfullmäktige. Den 3 april 2012 behandlade kommunstyrelsen
medborgarförslaget med de båda yttrandena. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till nämnderna för dialog med förslagsställarna samt en översyn av
lokaler och kostnader.
Lärande- och kulturförvaltningen har tillsammans med Social- och fritidsförvaltningen,
politiska företrädare och kommunledning träffat förslagsställarna vid två tillfällen. Vid
mötena har förslagställarnas idéer och lokaler diskuterats. Lärande- och kulturnämnden beslutar § 10/2013 att uppdraget från kommunstyrelsen därmed är genomfört. Social- och fritidsnämnden anser § 123/2012 därmed att medborgarförslaget är
besvarat.
Yttrande från kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen har etablerat kontakter mellan Isaias Redai, Fokus
Glada Hudik, Hälsinglands museum, 316 Kubik samt Kulturhuset Glada Hudik för att
utifrån typ av aktivitet kunna välja en lämplig lokal. Därtill har förslagställaren
informerats om att i fall en förening bildas, så underlättar det vid ansökningar om
finansiellt stöd till olika aktiviteter och evenemang.
Allmänna utskottet har föreslagit att uppdraget ska anses vara genomfört och att
medborgarförslaget därmed är besvarat.
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdraget är genomfört och att medborgarförslaget därmed är besvarat.
Justerandes
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§ 199 Medborgarförlag om att all kommunal verksamhet
borde bolagiseras
Dnr 2012-076-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, föreslår i ett medborgarförlag att all kommunal
verksamhet borde bolagiseras och kommunen drivas av privata intressenter. Han
motiverar sitt förslag med att det underlättar utvecklingen av kommunen i framtiden,
minskar problemet med ekonomin, undviker kompetensproblematiken, ökar påverkan
från medborgarna/civilsamhället och många fler förbättringar.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Sverige är en demokrati med ett parlamentariskt styrelsesätt, vilket betyder att all
offentlig makt utgår från folket. På nationell nivå representeras folket av riksdagen, på
regionalnivå är det landstinget och på kommunalnivå representeras folket av kommun.
Enligt kommunallagen får kommuner och landsting efter beslut av fullmäktige lämna
över vården av en kommunal angelägenhet, för vars handhavande särskild ordning inte
föreskrivits, till ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell
förening, en stiftelse eller en enskild individ.
Vården av en angelägenhet som innefattar myndighetsutövning får dock enligt 12 kap
4§ regeringsformen överlämnas endast om det finns stöd för det i lag.
Kommunfullmäktige som representant för medborgarna har därför möjlighet att
utifrån sin ideologi och erfarenhet underlätta för privatisering av kommunal
verksamhet och besluta i ärenden som handlar om önskemål från privata intressen att
driva kommunal verksamhet.
Till exempel har Hudiksvalls kommun under 2012 infört valfrihet inom hemtjänst
enligt lagen om valfrihetssystem, LOV. Det innebär att företag ges möjlighet att
erbjuda hemtjänst till kommunens medborgare.
Ett annat exempel är att kommunen har efter ansökan från privata intressenter
möjlighet att godkänna och ge bidrag till fristående förskole enheter vilket Hudiksvalls
kommun redan har gjort i ett antal fall. Det finns även fristående grund- och
gymnasieskolor som drivs i privat regi i Hudiksvalls kommun men i dessa fall är det
skolinspektionen som ger tillstånd.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförlaget därmed anses besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
______

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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§ 200 Medborgarförslag om daglig verksamhet
Dnr 2013-051-035
Ärendebeskrivning
Susanne Södermark, Forsa, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
där hon föreslår att kommunen ska ha daglig verksamhet inom bland annat musik,
drama, hantverk och konst. Lärande- och kulturnämnden har fått i uppdrag att lämna
ett yttrande till kommunfullmäktige.
Lärande – och kulturnämndens yttrande

Inom Hudiksvalls resurscentrum, Hrc, finns idag 16 olika verksamheter inom daglig
verksamhet med olika innehåll för att i möjligaste mån möta önskade behov:

Verksamhet inom Hrc

Inriktning

Ateljén

Textil och skapande hantverksgrupp. Jobbar i
huvudsak med bild, screentryck och sömnad. Utför
även diverse vaktmästerisysslor inom Cul.

Café Cul

Arbetsförmågebedömningar.

Härvan

Textil hantverksgrupp och butik som drivs av
utvecklingsstörda och personal.

Industrin

Stor grupp som i huvudsak arbetar med enkla
legoarbeten.

Stora Håstaborgsgruppen

Verksamhet med struktur, inriktning mot
autismspektrumstörningar.

Lilla Håstaborgsgruppen

Liten grupp för dubbeldiagnoser.

Kugghjulet

Arbetstagare med nyförvärvade hjärnskador.

Hörnan

Liten grupp för funktionsnedsatta med vårdbehov.

Naturgruppen

Liten grupp med behov av struktur som arbetar i skog
och mark utan produktionskrav.
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Forts. verksamhet inom
Hrc

Inriktning

Långvind

En fysiskt arbetsför grupp som arbetar utomhus.

Resursen

Textil- och snickeriverksamhet, vedhantering, måleri,
café samt second hand och loppis.

Kobra

Databaserad verksamhet, registrering, utskick och
fysiska aktiviteter samt friskvård.

Norrbo skola

Kök och vaktmästeri.

Juvelen

Verksamhet som främst riktar sig till personer med
autism.

Nyansen

Erbjuder skapande bild och form verksamhet.

Grön omsorg

Arbete på lantgård, tar hand om djur, snickrar, odlar
och vistas i skog och mark. För de som är fysisk
rörlig.

Som framgår av sammanställningen innehåller flera verksamheter inslag av hantverk
och konst. Dessutom finns aktivitetsverksamheterna Sinnesgläntan och Musiken inom
den dagliga verksamheten. När det gäller drama finns möjlighet att delta i Glada Hudik
Teaterns verksamhet.
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 medborgarförslaget därmed anses besvarat.
______
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§ 201 Remiss, Förslag till genomförande av
Energieffektiviseringsdirektivet i Sverige
Dnr 2013-264-379
Ärendebeskrivning
Näringsdepartementet har skickat ut en promemoria på remiss, om hur Sverige ska
implementera direktivet om energieffektivitet. Direktivet ersätter Energitjänstdirektivet
och Kraftvärmedirektivet och ska vara implementerat senast i juni 2014. Syftet med
direktivet är att EU ska uppnå målet med 20 procents besparing av primärenergin till
2020.
Energirådgivare Johan Ringmar har läst igenom promemorian och har inte funnit
något som är särskilt belastande för Hudiksvalls kommun och föreslår att kommunen
inte svarar på remissen.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte svara på remissen.
____
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§ 202 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2013-289-042
1

Årsredovisning 2012 från Region Gävleborg

2

Dnr 2013-266-559
Yttrande över fördjupad översiktsplan, Östra hamnområdet

3

Dnr 2013-177-630
Uppmaning om lärarkrisen samt årets löneöversyn för lärare i Hudiksvall
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