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§1

Redovisning från Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) och
Forssågruppen

Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) VD Mattias Durnik och Forsågruppens VD Tord
Sällström informerar kommunstyrelsen om HNA:s och Forssågruppens verksamhet
avseende det ekonomiska läget för 2014, vilka insatser som har störst synlig effekt för
nyföretagande, etablering och utveckling av befintliga företag på kort och lång sikt
samt exempel på att verksamheten präglas av ekonomisk, social och ekologisk
hållbarhet.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2014-11-06

Kommunstyrelsen

§2

Uppföljning av ekonomi mm

Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kort kommunstyrelsen om kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens ekonomi. Av budgeten är 87 %
förbrukat medan riktvärdet uppgår till 83 %. Prognosen för hela året visar på ett
underskott på ca 3-4 miljoner kronor.
För hela kommunen är 82 % förbrukat medan riktvärdet ligger på 83 %.
Investeringsvolymen ligger på 230-240 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§3

Ansökan om medel för att bedriva omsorgsutbildning
på CUL 2015

Dnr 2014-454-162
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 2 600 kkr från centrala medel som garanti för att utbildning inom vård- och
omsorgscollege ska kunna fortgå på Centrum för utveckling och lärande även efter
2014, samt
att anslag för detta beaktas i samband med budgetarbetet.
Sammanfattning
Omsorgsförvaltningen i Hudiksvall har tillsammans med Nordanstigs kommun och
Landstinget Gävleborg identifierat ett nyrekryteringsbehov på över 1500 anställda i de
två kommunerna under de kommande tio åren. Målsättningen och behovet är att
tillsätta dessa tjänster med personer som har efterfrågad gymnasiekompetens med
inriktning vård och omsorg samt som i övrigt uppfyller de kompetenskrav
arbetsgivarna ställer.
Den kommunala omsorgen har successivt blivit allt mer komplex och som en följd av
det har socialstyrelsen varit tydlig med att i allmänna råd beskriva det ökade
kompetensbehovet. I Hudiksvalls kommun har man under snart tio år arbetat med en
konsekvent rekryteringsstrategi, där kravet för anställning är utbildning. Tack vare den
samordning rekryteringsenheten ansvarar för, har man idag noggrann uppföljning av
lämplighet och utbildningsnivå. Om man saknar utbildning och inte fullföljer en
framtagen utbildningsplan, blir man avslutad som vikarie.
Vägen till tillsvidareanställning går via utbildning, och detta kommuniceras av alla
inblandade. Följden har blivit ett ökande tryck efter utbildningsplatser. Andelen
förstahandsansökningar till vård- och omsorgscollege på Bromangymnasiet var bland
de högsta i riket (drygt 11 %). Inom kommunal vuxenutbildning är det kö till
utbildningsplatserna.
Samtidigt har arbetsgivarna redan nu svårt att hitta tillräckligt många arbetssökande
med efterfrågad utbildning. Genom samarbetet mellan arbetsgivare och utbildare inom
vård- och omsorgscollege har man lyckats marknadsföra utbildningen som idag har en
jämn och hög kvalitet. Det finns även ett tydligt krav på anställningsbarhet.
Samarbeten pågår också med arbetsförmedlingen för att underlätta för utlandsfödda
att bli anställningsbara.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Den viktigaste rekryteringskanalen till vård och omsorg går via vuxenutbildningen.
Centrum för utveckling och lärande, Cul, har idag organisation att utbilda cirka 50-60
undersköterskor per år genom antagning varje halvår till utbildningen på tre terminer.
Sökande med delar av utbildningen genomförd vid gymnasieskolan kan dessutom
erbjudas följa enstaka kurser och därmed ökar antalet utbildade. Förutsättningen är att
man kan anställa en vårdlärare till för att kunna erbjuda efterfrågade kurser. Under
senaste året har vakansen lösts med vikariat och tillfälliga förändringar i
tjänstefördelningen, men det saknas behörig lärare i psykologi vilket blir ett problem
2015 då kraven på legitimation skärps.
Idag finns ingen kommunal finansiering för omvårdnadsutbildning och kommunens
kostnader för lärare inom omvårdnadskurser 2014 är 2,5 miljoner kronor.
Statsbidragen från omvårdnadslyftet och yrkesvux motsvarar nästan hela detta belopp
och upphör i och med 2014. Därmed saknas finansiering för 2015.
Det finns inga aviserade statsbidrag för 2015 för utbildning i vård och omsorg.
Konsekvensen av detta är att komvux inte kommer att kunna erbjuda en mycket
efterfrågad utbildning som leder till arbete. Följden kan bli att arbetsgivarna tvingas
anställa medarbetare med bristfällig kompetens, vilket direkt kommer att påverka
kvalitén i vården. Dessutom undergrävs det långsiktiga arbetet som gjorts för att höja
yrkets status genom att lyfta fram utbildningskravet. För att motverka detta krävs att
resurser tillförs Cul.
Beslutsunderlag
•

Lärande- och kulturnämndens protokoll 25 september 2014 § 97

•

Omsorgsnämndens protokoll 16 oktober 2014 § 108

Beslutsgång
Vid sammanträdet yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas
Holm (M), Patrik Nilsson (SD) och Andrea Bromhed (MP)bifall till omsorgsnämndens
och lärande- och kulturnämndens förslag.
Gunnar Canslätt (KD) noterar till protokollet att han stödjer bifallsförslaget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§4

Yttrande över länsstyrelsens förslag om utvidgat
strandskydd för Dellensjöarna

Dnr 2014-440-218
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har på regeringens uppdrag sett över det utvidgade strandskyddet och
därefter lämnat ett förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvattnen i länet. För
Hudiksvalls kommun medför förslaget att Dellensjöarna får ett utvidgat strandskydd
om 200 meter från strandlinjen. Det generella strandskyddet uppgår till 100 m och för
delar av havskusten har länsstyrelsen tidigare under 2014 beslutat om en utvidgning till
300 m – för övrigt ett beslut som kommunen överklagat till regeringen.
Förslaget har skickats till kommunen för synpunkter. Dessa ska inges till länsstyrelsen
senast den 24 november 2014.
Om länsstyrelsen inte fattar beslut om utökning kommer strandskyddet vid
Dellensjöarna att uppgå till 100 m fr.o.m. den 1 januari 2015. Det framgår inte att
beslutet skulle gälla på annat sätt än tills vidare; det senaste beslutet fattades så tidigt
som 1975, dvs. med en löptid på ca 40 år. Det är mot den bakgrunden väldigt viktigt
att det är ett på alla sätt väl avvägt och grundat beslut som länsstyrelsen fattar eftersom
det har rättsverkningar på markägares rådighet, kommunens utvecklingsförutsättningar
m.m. Samtidigt kan frånvaron av ett utvidgat strandskydd också ge irreversibla följder
om någon väljer att bebygga mark strax utanför det generella strandskyddet om 100
meter.
För Dellensjöarna motiverar länsstyrelsen föreslagen utvidgning främst med att sjöarna
-

tillsammans med det omgivande natursköna kulturlandskapet är ett av länets
mest populära besöksmål. Här finns bl.a. förnämliga naturbad med långgrunda
stränder och strandnära vägar som fungerar som turiststråk med ett stort antal
rastplatser och besökspunkter,

-

har betydande biologiska värden med bl.a. hög vattenkvalitet och ett välbuffrat
vatten vilket ger förutsättningar för ett rikt djurliv.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande. I sammanfattning
lyfter yttrandet fram att ärendet tycks ha handlagts med stor brådska. Vidare har
länsstyrelsen helt missat att ta hänsyn till de LIS-områden som kommunen tidigare
pekat ut i sitt tillägg till översiktsplanen. Över huvud taget anser kommunen att det
finns stora brister i avvägningen mellan å ena sidan utvecklingen av landsbygden och å
andra sidan behovet av att skydda stränderna. Sammantaget anser kommunen att dessa
brister är så allvarliga att länsstyrelsen måste vänta in ett beslut om ev. utvidgning av
strandskyddet vid Dellensjöarna tills frågan på ett bättre sätt blivit behandlad mellan
kommunen och länsstyrelsen. Länsstyrelsen behöver också beakta kommunens
utpekade LIS-områden i ett beslut om utvidgning av strandskyddet.
Beslutsunderlag
•

Förslag till yttrande till länsstyrelsen 2014-10-06

•

Remiss från länsstyrelsen Naturvårdsenheten 2014-09-25

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Andrea Bromhed (MP), Håkan
Rönström (M), Olle Borgström (S) och Patrik Nilsson (SD)yrkar bifall till förslaget till
yttrande.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

10 (22)

Sammanträdesdatum

2014-11-06

Kommunstyrelsen

§5

Information om Busshållplats på Bankgränd

Sammanfattning
Planeringschef Hans Gyllow, avdelningschef Sara Johansson och Andreas Eriksson
från X-trafik informerar kommunstyrelsen om planerad Busshållplats vid Bankgränd.
Informationen omfattar bland annat förutsättningar för Bankgränd som busshållplats
för regionala trafiken, en förstudie som genomförts samt hur parkeringssituationen
kommer att kunna bli.
Ordföranden tackar för informationen
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§6

Yttrande över strategi för jämställdhetsintegrering i
Gävleborgs län.

Dnr 2014-351-026
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag med
nedanstående ändringar.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har den 18 juli 2014 sänt ut remissversionen av Strategi för
jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län 2014-2016. Synpunkter på remissversionen
ska vara Länsstyrelsen i Gävleborgs län tillhanda senast 12 november 2014.
Strategin har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med aktörer i länet. Det
övergripande målet för strategin är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
Hudiksvalls kommun anser att länsstrategin är mycket viktig och ser strategin som ett
mycket bra stöd och en igångsättare i framtida arbete i frågan.
Beslutsunderlag
•

Förslag till yttrande till länsstyrelsen 2014-10-09

•

Remiss från länsstyrelsen 2014-07-18

Beslutsgång
Vid sammanträdet yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S) att i yttrandet lägga till att
formuleringen mäns våld mot kvinnor ska bytas ut mot våld i nära relationer oavsett
familjekonstellation.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Majvor Westberg-Jönssons förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Caroline Schmidt (C) yrkar att andra meningen, (I dagsläget har Hudiksvalls kommun
inget samlat ansvar kring jämställdhetsfrågor och har därför ingen möjlighet att
ingående svara på remissen) i förslaget till yttrande, stryks helt.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till förslaget till yttrande med
ovanstående ändringar, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§7

Val av kommunstyrelsens allmänna utskott

Dnr 2014-519-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens
allmänna utskott, för mandatperioden 2014-2017, utse:
Ledamöter

Ersättare

S

Mikael Löthstam ordf

S

S

Majvor Westberg-Jönsson v ordf S

Uno Jonsson

V

Daniel Pettersson

V

Charliene Kiffer

C

Caroline Schmidt

C

Jan-Erik Jonsson

M

Jonas Holm

M

Håkan Rönström

Lena Hallqvist

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att förrätta val av allmänt utskott, 5 ledamöter och 5 ersättare.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§8

Val av kommunstyrelsens planutskott

Dnr 2014-520-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens
planutskott, för mandatperioden 2014-2017, utse:
Ledamöter

Ersättare

S

Mikael Löthstam ordf

S

S

Majvor Westberg-Jönsson v ordf S

Uno Jonsson

V

Daniel Pettersson

V

Charliene Kiffer

C

Caroline Schmidt

C

Jan-Erik Jonsson

M

Håkan Rönström

M

Jonas Holm

Lena Hallqvist

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att förrätta val av planutskott, 5 ledamöter och 5 ersättare.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§9

Val av styrgrupp för lokalpolicy

Dnr 2014-521-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i styrgrupp för lokalpolicy, för mandatperioden 2014-2017, utse:
Ledamöter

S

Uno Jonsson, sammankallande

S

Gerd Olsson

S

Henrik Persson

C

Bengt-Åke Nilsson

M

Håkan Rönström

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att förrätta val av styrgrupp för att ta fram en lokalpolicy för
kommunen.
Arbetet med att ta fram en lokalpolicy förväntas vara klart inför budgetarbetet 2016.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 10 Val av representanter för översyn av kommunens
idrottshallar
Dnr 2014-522-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till representanter för översyn av kommunens idrottshallar, för mandatperioden
2014-2017, utse:
Ledamöter

V

Daniel Pettersson, sammankallande

S

Nina Burchardt

S

Annika Huber

C

Sven Bergström

M

Jonas Holm

MP

Andrea Bromhed

SD

Fredrik Forslund

KD

Gunnar Canslätt

FP

Gunnel Nordin

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att förrätta parlamentariskt val av 9 representanter för översyn
av kommunens idrottshallar.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) föreslår att arbetsgruppen ska bestå av en representant från varje
parti utom S som bör få två representanter.
Caroline Schmidt (C) föreslår att arbetsgruppen ska bestå av en representant från varje
parti.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael
Löthstams förslag.
Arbetsgruppen kommer således att bestå av nio personer.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 11 Sammanträdesplan 2015
Dnr 2014-523-006
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2015:
5 feb, 5 mars, 1 april (ons), 7 maj, 4 jun, 3 sept, 1 okt, 5 nov och 3 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 09.00.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2015:
23 feb, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 jun, 28 sept, 26 okt, 23 nov och 14 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesplan har justerats för att passa ekonomiska redovisningar och
olika brytdatum.
Sammanträden med kommunfullmäktige hålls i princip sista måndagen i månaden.
Sammanträden med kommunstyrelsen hålls i princip på torsdagar.
Beslutsunderlag
•

Förslag till sammanträdesplan för år 2015

____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 12 Sammanslagning av region och landsting
Dnr 2014-524-001
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om vilka frågor som berör
kommunerna och behöver lösas innan regionbildningen;
-

Samrådsorganisation regionen-kommunerna; sammansättning och frekvens

-

Gemensam nämnd – hjälpmedel, FoU-välfärd, IT frågor-Regnet, Helge

-

Utvärdering av hemsjukvården

-

Hemsjukvård för utomläns- och asylpatienter

-

Folkhälsostrategerna

____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 13 Organisationsöversyn gällande kommunens
näringslivsarbete
Dnr 2014-525-140
Kommunstyrelsen beslutar
att utse en parlamentarisk styrgrupp som får i uppdrag att utreda om hur kommunens
näringslivsarbete ska organiseras, som nu i bolagsform eller via ett näringslivskontor,
att partierna lämnar in förslag på namn på respektive partiföreträdare till allmänna
utskottets sammanträde 18 november 2014, samt
att utredningen ska vara klar senast 31 mars 2015.
Sammanfattning
Kommunledningen har lämnat förslag på en översyn av kommunens näringslivsarbete
och hur detta i framtiden ska organiseras.
En parlamentarisk styrgrupp bestående av en representant från varje parti, och S med
två representanter, utses av allmänna utskottet 18 november 2014.
____

Justerandes
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§ 14 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Sammanfattning
Ordföranden Mikael Löthstam , informerar från senaste mötet med Hälsingerådet.
Aktuella frågor var bl.a. HR-organisationen (där Hudiksvall inte deltar), avfallsfrågan,
mellankommunala frågor i regionen, Leader Hälsingebygden och Hälsingegårdar.
Ordföranden Mikael Löthstam , informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen. Aktuella frågor var bl.a. samarbetsavtal som håller på att tas fram samt
verksamhetsplan som innehåller bla kompetensutveckling, samarbete inom
näringslivsutveckling, infrastruktur och inom vissa andra områden.
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om:
- Det stora trycket gällande ensamkommande flyktingbarn
- Svågadalsvalet 16 november
- Innovativa Hudik, som bygger på framtidspaketet
- Omorganisationen som pågår
Ordföranden Mikael Löthstam informerar om och bjuder in till en dialogdag den 11
december 2014 om barn och ungdomars uppväxtvillkor.
____
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-11-06

Kommunstyrelsen

§ 15 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-192-861
1

Stöd ur Allmänna arvsfonden för Scenplats Hudiksvall

2

Glysisvallen AB protokoll 2014-06-12

3

AB Hudiksvallsbostäder 2014-09-04
Dnr 2014-464-102

4

Valsammanfattning Allmänna valen 2014 – Hudiksvall

Dnr 2014-91-430
5

Förvaltningsrättens beslut ang överklagat beslut, Bergstaten 2014-02-07
Dnr 2014-375-001

6

Beslutsprotokoll; Ny förvaltningsorganisation 2015/Övergripande
förvaltningsindelning

____
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