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§ 39 Redovisning av Hälsinglands museums verksamhet
Ärendebeskrivning
Museichef Gunilla Stenberg informerar kommunstyrelsen om Stiftelsen Hälsinglands
Museums verksamhet avseende verksamhetsåren 2011 och 2012, aktiviteter, utställningar, projekt och samverkansprojekt.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 40 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman informerar kommunstyrelsen om att kommunens
bokslut kommer att presenteras för allmänna utskottet den 20 mars, kommunstyrelsen
den 3 april och kommunfullmäktige den 23 april.
____
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§ 41 Iggesunds Folkets Hus, ansökan om räntefritt lån för
digitalisering av biografen
Dnr 2011-379-061
Ärendebeskrivning
Iggesunds Folketshusförening har ansökt om ett räntefritt lån på 300 000 kronor för
digitalisering av sin biograf i Iggesund. Den totala investeringskostnaden är beräknad
till 810 000 kronor exkl moms (1 012 500 kronor inkl moms), varav 350 000 kronor
beräknas i bidrag från Iggesunds Bruks sociala fond, max 300 000 kronor från Svenska
Filminstitutet och resterande medel i ett räntefritt lån från kommunen.
Syftet med investeringen är att säkerställa och utveckla verksamheten i Iggesunds enda
biograf- och teaterlokal. Investeringen i digital teknik är nödvändig, eftersom tillgången
på attraktiva och aktuella filmer är en förutsättning för de mindre biografernas överlevnad i en ganska snar framtid. Filmer görs inte längre i analog teknik.
Delsbo Filmhus ekonomisk förening beviljades 2011-09-26, § 140, ett tioårigt, räntefritt lån med 225 000 kronor för digitalisering av sin biograf i Delsbo. Den digitaliseringen byggde på ett bidrag med 70 % från Leader Hälsingebygden och att kommunen
är både ägare och projektägare till den digitala utrustningen.
Digitaliseringen av Iggesunds Folketshus bygger på en annan finansieringsmodell.
Eftersom Iggesund FH redan har en viss del utrustning investerad sedan tidigare, har
de valt att söka bidrag via Svenska Filminstitutet. De har även valt att äga utrustningen
själva.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Iggesunds Folketshusförening beviljas ett räntefritt lån på 300 000 kronor för digitalisering av sin biograf i Iggesund, att
lånet amorteras under 10 år med 30 000 kronor per år (särskild skuldförbindelse upprättas mellan kommunen och föreningen), samt att kostnaden för lånet täcks ur
kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), Stefan Bäckström (C) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Iggesunds Folketshusförening ett räntefritt lån på 300 000 kronor för
digitalisering av sin biograf i Iggesund,
att lånet amorteras under 10 år med 30 000 kronor per år (särskild skuldförbindelse
upprättas mellan kommunen och föreningen), samt
att kostnaden för lånet täcks ur kommunens likvida medel.
____
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§ 42 Delsbo Electric 2012, ansökan om bidrag
Dnr 2012-039-143
Ärendebeskrivning
Föreningen Dellenbanans Vänner har ansökt om bidrag med 60 000 kronor som delfinansiering av kostnader för projektledning, inköp av mätutrustning, iordningsställande av tävlingsområde samt middag för samtliga deltagare som medverkat vid
tävlingen Delsbo Electric 2012 den 25-27 maj 2012. Av framställan till kommunen
avser 50 000 kronor utrustning och projektledning, medan 10 000 kronor avser den
gemensamma middagen.
Föreningens projektansökan är inriktad på insatser som långsiktigt gynnar ett flerårigt
genomförande av tävlingen. Det handlar dels om vissa mindre investeringar med flerårig livslängd, dels ett grundläggande arbete med att knyta upp samarbetspartners och
sponsorer, planera och förbereda ett fungerande tävlingskoncept samt arbeta fram en
långsiktig plan för evenemangets utveckling kommande år.
F n är fyra lag anmälda, varav Chalmers är ett av lagen. Gävleborg representeras av
både Högskolan i Gävle och Bromangymnasiet i Hudiksvall. Diskussioner förs även
med andra högskolor i landet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att föreningen Dellenbanans Vänner
beviljas ett bidrag med 30 000 kronor för arrangemanget kring Delsbo Electric 2012,
samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C), Kent Sjöberg (KD),
Ann Berg (FP) och Göte Bohman (MP) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen Dellenbanans Vänner ett bidrag med 30 000 kronor för arrangemanget kring Delsbo Electric 2012, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
____
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§ 43 Delsbo Bygdegårdsförening, ansökan om bidrag för
reparation av tak
Dnr 2011-635-061
Ärendebeskrivning
Delsbo Bygdegårdsförening har ansökt om ett kommunalt bidrag med 150 000 kronor
för investering i ett nytt yttertak på fastigheten Sunnansjö 5:11, Delsbo.
Projektet är kostnadsberäknat till 520 000 kronor. Ansökan har inlämnats till Boverket
på 50 % av kostnaden. Boverket har ställt krav på kommunal medfinansiering med 30
% av totalkostnaden för att ge bidrag till projektet. Resterande 20 % beräknas
finansieras av föreningen.
Delsbo bygdegårdsförening tillhör den grupp samlingslokaler som erhåller årligt driftstöd från kommunen. För 2011 uppgick bidraget till 92 728 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Delsbo bygdegårdsförening beviljas
bidrag med 150 000 kronor för reparation av yttertak på fastigheten Sunnansjö 5:11,
Delsbo, att detta endast gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer deltar i
finansieringen enligt upprättad kalkyl, samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Stefan Bäckström (C) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo bygdegårdsförening bidrag med 150 000 kronor för reparation av
yttertak på fastigheten Sunnansjö 5:11, Delsbo,
att ovanstående bidrag endast gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer
deltar i finansieringen enligt upprättad kalkyl, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
____
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§ 44 Deltagande i processutbildning för sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik, år 20122013
Dnr 2011-595-106
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har erbjudit regionens kommuner en 2-årig processutbildning under
åren 2012-2013 för att säkra sektorsövergripande, kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik.
Under år 2011 har Region Gävleborg erbjudit kommunerna i länet en regional
processutbildning med fokus på att skapa ett forum för att diskutera metoder och tillvägagångssätt för en sektorsövergripande och kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik såväl lokalt som regionalt. Utbildningen har bland annat resulterat i lokala
arbetsgrupper med politiker och tjänstemän, lokala inventeringar av styrdokument,
lokala diskussioner om hur samsyn och samverkan kan skapas för en visionsdriven och
levande barn- och ungdomspolitik där delaktighet och inflytande för barn och ungdom
är reellt. Regionens kommuner har därefter formulerat sina behov av en fortsättning
därav detta erbjudande om processutbildning.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunen tackar nej till erbjudandet om att delta
i processutbildning för att säkra sektorsövergripande, kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) och Mikael Löthstam
(S) bifall till erbjudandet.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Stefan Bäckströms mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckström mfl förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i processutbildning för att säkra sektorsövergripande, kunskapsbaserad barnoch ungdomspolitik.
____
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§ 45 Yttrande över förslag till kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 2012-2016
Dnr 2012-29-870
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Kulturmiljöstrategi
för Gävleborgs län 2012-2016.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande från Hudiksvalls
kommun.
Allmänna utskottet har beslutat att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna detta till länsstyrelsen samt förslagit att kommunstyrelsen i efterhand godkänner
utskottets beslut.
Stefan Bäckström (C) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att i efterhand godkänna allmänna utskottets beslut.
____
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§ 46 Uppföljning av 2011 års internkontroll - kommunstyrelsen
Dnr 2012-010-100
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska samtliga nämnder årligen anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. I december varje år ska nämnderna rapportera resultatet från årets
uppföljning till kommunstyrelsen.
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda.
Kommunstyrelsen antog 10 mars 2011 § 44 sin interna kontrollplan för 2011.
Åtgärderna 2011 har omfattat:


Betalning av leverantörsfakturor



Fastställa ärenden i Heroma



Uppföljning av korttidsfrånvaro



Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges beslut

Rutinerna/processerna har bedömts vara väl fungerande, förutom rutinen betalning
av leverantörsfakturor.
Åtgärder under 2012 för att förbättra rutinen kommer att vidtas.
Allmänna utskottets har föreslagit att uppföljningen godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
____
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§ 47 Uppföljning av 2011 års internkontroll – övriga
nämnder
Dnr 2012-10-100
Ärendebeskrivning
Enligt reglementet ska samtliga nämnder årligen anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. I december varje år ska nämnderna rapportera resultatet från årets
uppföljning till kommunstyrelsen.
Det grundläggande syftet med intern kontroll är att säkerställa att de mål som
kommunfullmäktige har fastställt blir uppfyllda.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas uppföljningsrapporter
till kommunstyrelsen.
Allmänna utskottets har beslutat att ge lärande- och kulturnämnden i uppdrag att till
nästa sammanträde med allmänna utskottet redovisa vilka rutiner som finns för att ta
fram registerutdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal inom skola och
barnomsorg, samt att i övrigt godkänna nämndernas uppföljningsrapporter.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna nämndernas uppföljningsrapporter.
____
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§ 48 Revidering av regementen för kommunstyrelsen,
omsorgsnämnden samt social- och fritidsnämnden
Dnr 2011-572-003
Ärendebeskrivning
Kommunchefen har sett över kommunledningsförvaltningen vad avser uppdrag, utvecklingsområden och organisation. En av förändringarna handlar om att förbättra
samordningen av s.k. horisontella frågor, det vill säga, frågor som berör flera förvaltningar och/eller är kommunövergripande.
Som ett led i detta flyttas några specialister med ansvar för horisontella frågor över
från programnämndernas förvaltningar till kommunledningskontoret vars politiska
nämnd är kommunstyrelsen.
I några av de berörda fallen finns ansvarsområdena reglerade i nämndernas
reglementen. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att detta ansvar förs över
från omsorgsnämnden respektive social- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen.
Berörda reglementen redovisas nedan

Förändring av omsorgsnämndens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 9 Nämnden svarar för att bistå intresseorganisationer och kommunala förvaltningar med råd och
stöd i deras arbete för personer med funktionsnedsättning.
Förändring
Paragrafen utgår från omsorgsnämndens reglemente. Ansvaret flyttas från omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
Förändring av social- och fritidsnämndens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 2 Nämnden svarar för familjerådgivning samt fullgör kommunens uppgifter vad gäller flyktingfrågor. Nämnden ansvarar också för familjerätt.
Nämnden svarar för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande
arbete.
Justerandes
sign:
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Föreslagen lydelse

§ 2 Nämnden svarar för familjerådgivning samt fullgör kommunens uppgifter vad gäller flyktingfrågor. Nämnden ansvarar också för familjerätt.
Förändring av kommunstyrelsens reglemente

Nuvarande lydelse:

§ 7 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen har hand om
-

övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl kommunens insatser för besöksnäringen samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

-

kommunens centrala informationsverksamhet,

-

kommunens IT-verksamhet,

-

reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,

-

kommunens centrala upphandlingsverksamhet,

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd,

-

konsumentrådgivning,

-

energirådgivning,

-

administration av kommunens handikappråd och centralt pensionärsråd.

Föreslagen lydelse:

§ 7 Övrig verksamhet
Kommunstyrelsen har hand om
-

övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl kommunens insatser för besöksnäringen samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen,

-

kommunens centrala informationsverksamhet,

-

kommunens IT-verksamhet,

-

reformering av kommunstyrelsens regelbestånd och utformningen av fullmäktiges handlingar,

-

kommunens centrala upphandlingsverksamhet,

-

de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd
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-

råd och stöd till intresseorganisationer och kommunala förvaltningar i deras arbete för
personer med funktionsnedsättning,

-

konsumentrådgivning,

-

energirådgivning,

-

samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete,
kommunens handikappråd samt centralt pensionärsråd.

Allmänna utskottet har föreslagit att de reviderade reglementena fastställs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) i första hand att
ärendet återremitteras till allmänna utskottet för ytterligare beredning, yrkar i andra
hand avslag på allmänna utskottets förslag.
Göte Bohman (MP), Kent Sjöberg (KD) och Tommy Ljung (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams
förslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röster bifall till allmänna utskottets förslag röstar JA. Den som röstar avslag till allmänna utskottets förslag röstar
NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen avslagit allmänna utskottets förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Tommy Ljung (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP) röstar
JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson
(S), Olle Borgström (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
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Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster, bifallit allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reviderade reglementen för kommunstyrelsen, omsorgsnämnden samt
social- och fritidsnämnden.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Olle
Borgström (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V).
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 49 Reglemente för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete
Dnr 2011-664-003
Ärendebeskrivning
Folkhälsosamordnaren har tillsammans med en arbetsgrupp bestående av ordföranden
samt representanter från Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete, av rådet,
fått i uppdrag att se över rådets organisation, arbetsformer samt prioriterade målområden.
Som en del av översynen har arbetsgruppen tagit fram ett förslag till reglemente för
rådet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S) avslag på
förslaget till reglemente.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till förslaget till reglemente.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Majvor Westberg-Jönssons yrkande.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till förslaget till reglemente, och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till reglemente för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande
arbete.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S),
Majvor Westberg-Jönsson (S), Olle Borgström (S), Siw Karlsson (S) och Daniel
Pettersson (V).
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 50 Samråd - fördjupad översiktsplan för Östra hamnen i
Hudiksvall
Dnr 2005-225-212
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till en fördjupad översiktsplan för den östra delen av hamnområdet i
Hudiksvalls stad. Området sträcker sig från Tvärkajen i öster till och med kraftvärmeverket i öster. Området delas in i fyra delområden: Stenkajen, Varvet, Köpmanberget
och Djuped Strand. Ett antal alternativa förslag till markanvändning kommer att finnas
med i samrådet. Först kommer den fördjupade översiktsplanen gå till samråd och därefter kommer en utställning ske.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att den fördjupade översiktsplanen godkänns för
samråd.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar plan- och byggchef Lennart
Westberg, stadsarkitekt Mats Gradh och planarkitekt Kristupas Liorancas i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att bostäder vid varvet ska utgå ur förslaget, yrkar i övrigt
bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ann Berg (FP), Jonas Holm (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottets förslag eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna den fördjupande översiktsplanen för samråd.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Olle
Borgström (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V).
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 51 Samråd – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen,
LIS
Dnr 2011-343-212
Ärendebeskrivning
Strandskyddslagstiftningen förändrades den 1 februari 2010 vilket innebär
en uppdelning av strandskyddet inom olika delar av landets strandområden. Syftet med
den nya lagen är att göra strandskyddet mer ändamålsenligt och anpassat till behovet
av utveckling, både lokalt och regionalt.
En av de största förändringarna är att kommunen i översiktsplanen kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden). Syftet med
LIS är att stimulera utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddet åsidosätts. Det kan
t ex handla om fler arbetstillfällen, fler boende eller ökat underlag för olika former av
service.
Ett förslag har utarbetats till LIS-områden i Dellensjöarna, Kustbandet och vid tätorter/småorter i kommunen. Detta som ett tillägg till befintlig översiktsplan från 2008.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att förslaget går ut på samråd. Det är
angeläget att förslaget finns tillgängligt på flera platser runt om i kommunen.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid diskussionen i kommunstyrelsen framkommer att flera områden bör undersökas
för att kunna bli LIS-områden exempelvis Svågadalen, Hansebodarna, Niandalen och
”Herrgårn” i Näsviken dessutom behövs en korrigering av ett område på Innerstön.
Plan- och bygglovsförvaltningen tar med sig synpunkterna och gör nödvändiga kompletteringar.
Kommunstyrelsen beslutar
att förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen blir föremål för samråd.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 52 Medborgarundersökning
Dnr 2012-67-013
Ärendebeskrivning
I SCB: s medborgarundersökning får kommunens invånare möjlighet att tycka till om
kommunen som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.
Insamlingen genomförs med en webb- och eller pappersenkät. Kommuner om deltar i
undersökningen får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna
resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser
med kommuner i olika storleksklasser.
Kostnaden för undersökningen blir ca 70 000 kronor.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunen deltar i SCB:s medborgarundersökning 2012 och att kommunen i fortsättningen deltar i denna undersökning
vartannat år och anslår medel för detta i 2014 års budget.
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i SCB:s medborgarundersökning 2012, samt
att kostnaden på 70 000 kronor täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda
behov i 2012 års budget, samt
att kommunen i fortsättningen deltar i denna undersökning vartannat år och anslår
medel för detta i 2014 års budget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 53 Social- och fritidsnämndens och lärande- och kulturnämndens generella åtagande 2012
Dnr 2011-550-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Allmänna utskottet och kommunstyrelsen har tidigare föreslagit att Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnds, tekniska nämndens, omsorgsnämndens förslag till
generella åtaganden för år 2012 godkänns.
Föreligger vid dagens sammanträde förslag till generella åtaganden för social- och
fritidsnämnden och lärande- och kulturnämnden.
Allmänna utskottet har överlämnat social- och fritidsnämndens förslag till generella
åtaganden till kommunstyrelsen utan eget förslag samt föreslagit att lärande- och
kulturnämndens förslag till generella åtaganden för år 2012 godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) ändring i social- och
fritidsnämndens åtagande p 4.2.2 kvantitativt åtagande för individ- och familjeomsorg,
ändringen omfattar 16 placeringar i externa HVB istället för 11 och 1400 hushåll med
försörjningsstöd istället för 1500.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag gällande lärande- och kulturnämndens åtagande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till social- och fritidsnämndens förslag till åtaganden eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller social- och fritidsnämndens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna social- och fritidsnämndens och lärande- och kulturnämndens förslag till
generella åtaganden för år 2012.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Olle
Borgström (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V).
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 54 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Hälsingerådet sedan förra kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 55 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Caroline Schmidt (C) informerar från Regionförbundet Gävleborg; aktuella frågor var
bl a nya medel för FOV (Fiber Optic Valley) och projekt om kvinnligt företagande.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 56 Information från Sundsvallsregionen
Caroline Schmidt (C) informerar om att medlemmarna i Sundsvallsregionen kommer
till Hudiksvall i morgon för seminarium under torsdag och fredag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 57 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-02-14
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-02-14
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 58 Remissyttrande gällande Kapacitetsutredningen
Dnr 2012-099-532
Ärendebeskrivning
Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera åtgärder för att öka
kapaciteten och effektiviteten i transportsystemet, vilket presenteras i Kapacitetsutredningen.
Under mars kommer Trafikverket att genomföra sex regionala och en nationell hearing
om Kapacitetsutredningen för att fånga upp synpunkter.
Remissvar på Kapacitetsutredningen ska lämnas till Trafikverket senast den 31 mars
2012. Kommunen samråder med Region Gävleborg och andra kommuner längs
Ostkustbanan om innehåll i remissyttrandet.
På grund av den korta remisstiden har kommunledningsförvaltningen föreslagit att
kommunstyrelsen delegerar till allmänna utskottet att besluta om remissvar.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens allmänna utskott att avge remissyttrande på
Kapacitetsutredningen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 59 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om att Sonet film planerar
att producera en ny film med anknytning till Glada Hudikteatern och Hudiksvall.
Region Gävleborg har startat ett besöksnäringsprojekt med sex destinationer i länet.
Hudiksvalls kommun är inte representerat.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-02-29

Kommunstyrelsen

§ 60 Val av kontaktperson samt ersättare för denne för
hemvärnet Gävleborg
Dnr 2012-098-110
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om att Hemvärnet
organiserats om och istället för kommunens representanter i hemvärnsområdena
önskar hemvärnet att få en politisk kontaktperson från Hudiksvalls kommun.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds ordförande till Hudiksvalls
kommuns kontaktperson för hemvärnet, och vice ordförande till ersättare för denne.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

