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§1

Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar om
verksamhet och ekonomi

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman redovisar det ekonomiska läget i kommunen utifrån
bokslutet som kommer att presenteras 10 februari 2012
Kommunledningsförvaltningen har förbrukat 98 % medan riktvärdet ligger på 100 %
Bokslutet kommer att visa på ett överskott på 2,4 miljoner kronor mot
prognostiserade 3 miljoner kronor.
Ordförande tackar för informationen.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

7 (55)

Sammanträdesdatum

2012-02-02

Kommunstyrelsen

§2

Resultatbalansering och hantering av
budgetavvikelser

Dnr 2011-581-042
Ärendebeskrivning
Kommunen arbetar med åtaganden mellan de olika ansvarsområdena i organisationen.
Åtagandena beskriver vad som ska åstadkommas inom de ekonomiska ramarna och
omfattar både verksamhetens kvalitet och kvantitet. Varje arbetsenhet beskriver sedan
i arbetsplaner hur säkringen av åtagandet ska gå till, hur budget ska nyttjas, hur
utvecklingsarbetet ska bedrivas och hur uppföljning ska ske.
Om enheterna ges ett tydligare, decentraliserat ansvar och möjlighet att föra med sig
ekonomiskt resultat (över- och underskott) till nästkommande år, förväntas det ge
bland annat


Större flexibilitet i valet av vilka resurser man använder



Bättre möjligheter att planera verksamheten långsiktigt



Mindre tidspress vid inköp i slutet av året



Förbättrad hushållning av tilldelade medel



Ökade möjligheter att satsa på kvaliteten i verksamheten

Nämnden fastställer vilka arbetsenheter som ska kunna omfattas av principerna för
resultatbalansering. Utgångspunkten är enhetens möjlighet att påverka kostnader. En
enhet som omfattas av resultatbalansering kallas resultatenhet. Respektive enhetschef
väljer om enheten ska vara en resultatenhet. Kommunens regelverk, policys och
interna avtal ska gälla. Tidsperioden är 2012 – 2015.
Vid en positiv budgetavvikelse resultatbalanseras till enheten, maximalt 80 % av
överskottet och maximalt 4 % av den definitiva nettobudgeten.
Vid en negativ budgetavvikelse resultatbalanseras till enheten 100 % av underskottet.
Eventuella tidigare års resultatbalanseringar ska medräknas vid bedömning av årets
budgetavvikelse.
Budgetmedel som förs över till nästa år får användas till riktade insatser med inriktning
på att stärka upp kvalitetsarbetet. Överskottet får inte användas till något som
permanent ökar enhetens kostnadsnivå. Nämnden får besluta om investeringar som
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internleasas inom en årlig ram. Balanserade överskott får användas när nämndens
bokslut är klart.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att respektive nämnd beslutar vilka
arbetsenheter som ska omfattas av principerna för resultatbalansering, vilka
verksamheter och budgetbelopp som ska ingå samt detaljreglerna kring enheternas
kvantiteter, kvalitet och resursfördelning samt, att principerna för resultatbalansering
tillämpas från och med 2012 med start på enhetsnivå den 1 april 2012.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen enas om att formuleringen samt detaljreglerna kring enheternas
kvantiteter, kvalitet och resursfördelning i allmänna utskottets förslag, ska utgå.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till resultatbalansering och hantering av budgetavvikelser,
att respektive nämnd beslutar vilka arbetsenheter som ska omfattas av principerna för
resultatbalansering, vilka verksamheter och budgetbelopp som ska ingå, samt
att principerna för resultatbalansering tillämpas från och med 2012 med start på
enhetsnivå den 1 april 2012.
_____
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§3

Garanti om överföring av medel till 2012 års budget

Dnr 2011-561-042
Ärendebeskrivning
I samband med beredningen av 2012 års budget föreslogs ett antal att-satser som
uppdrag, som ännu inte beslutat av kommunstyrelsen. En av dessa att-satser, som
berör byggnadsnämndens budget för 2012, behöver avgöras redan nu på grund
pågående bokslutsarbete.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit
att byggnadsnämnden ges en garanti att 300 000 kronor av 2011 års beräknade
överskott på driftbudgeten överföres till 2012 års budget, samt
att den framtida finansieringen av den ofinansierade tjänsten som planingenjör prövas i
samband med 2013 års ramberedning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att byggnadsnämnden ges en garanti att 300 000 kronor av 2011 års beräknade
överskott på driftbudgeten överföres till 2012 års budget, samt
att den framtida finansieringen av den ofinansierade tjänsten som planingenjör prövas i
samband med 2013 års ramberedning.
____
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§4

Ansökan från Hälsinglands Museum om bidrag för
textilt kunskapscentrum och besöksmål, etapp II

Dnr 2011-519-143
Ärendebeskrivning
Hälsinglands museum ansökte under 2011 om kommunal medfinansiering med
150 000 kronor för att utveckla ett visningsmagasin/showroom med anpassat
förvaringssystem för sina textilier. Det projektet kallades etapp 1 och var
kostnadsberäknad till ca 1 miljon kronor. Etappen pågår och beräknas slutföras
under 2011.
Kommunstyrelsen beslutade att avslå framställan. I stället finansierades
etappen av, Länsstyrelsen i Gävleborg, Region Gävleborg, Landstinget Gävleborg och
Hudiksvalls Sparbanksstiftelse.
Nu pågår planerings- och projekteringsarbetet för etapp 2. I denna etapp ska ett textilt
studierum och en textilutställning iordningsställas. Utställningen bygger på tre delar,
som är specifika för landskapets textila kultur: lim och linnet, hälsingegårdarnas
inredningstextilier samt det interiöra väggmåleriet. Den etappen är kostnadsberäknad
till 3 550 000 kronor.
I etapp 2 pågår ett samarbete med ett flertal externa parter som t ex ett museum i
London, Historiska museet i Stockholm, Upplandsmuseet i Uppsala, Textilhögskolan i
Borås och Fiber Optics.
Hälsinglands museum har därför ansökt om en kommunal medfinansiering med 600
000 kronor för att iordningsställa ett textilt kunskapscentrum och besöksmål i
Hudiksvall. Boverket har redan beviljat 700 000 kronor till projektet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hälsinglands museum beviljas ett
bidrag med 300 000 kronor som medfinansiering av ovanstående projekt, att
kostnaden täcks i samband med 2011 års bokslut, samt att kommunens
medfinansiering endast gäller under förutsättning att projektet får full finansiering.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att Hälsinglands museum beviljas ett bidrag med 600 000
kronor.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Stefan Bäckström (C), Göte Bohman (MP), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP) och
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael
Löthstams förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hälsinglands museum ett bidrag med 600 000 kronor som medfinansiering
av projektet, textilt kunskapscentrum och besöksmål, etapp II,
att kostnaden täcks i samband med 2011 års bokslut, samt
att kommunens medfinansiering endast gäller under förutsättning att projektet får full
finansiering.
_____
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§5

Information om bredbandsstrategi för länet

Ärendebeskrivning
Bengt Valdemansson från Region Gävleborg och Fiberstaden AB:s VD Magnus
Larsson informerar kommunstyrelsen om regeringens bredbandstrategi och hur denna
påverkar kommunen och länet.
Regeringens bredbandsstrategi innebär att år 2020 bör 90 % av alla hushåll och företag
ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
Målen på regional nivå är:
År 2020 har 95 % av företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2020 har 90 % av hushållen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
År 2016 har 60 % av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100
Mbit/s.
Nuläge, projektorganisation och genomförandeplan presenteras.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
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§6

Ansökan om ett räntefritt lån till projektet En seglande
scen på Dellarna

Dnr 2011-646-045
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen Dellarnas Kulturscen har ansökt om ett tioårigt, räntefritt lån
på 1 840 000 kronor för att kunna köpa in en 12 meter lång segelkatamaran,
specialbygd som en seglande scen, men som även ska kunna fungera som
passagerarbåt och eventbåt för privatpersoner, organisationer och företag.
Föreningens vision är att den seglande scenen ska bli nationellt och internationellt
uppmärksammad och en symbol för Dellenbygdens skönhet, kultur och framåtanda,
men också för känslan att vårda sina rena vatten och övriga naturresurser.
De ekonomiska förutsättningarna för att uppnå visionen är att Hudiksvalls kommun
ställer upp med kapital för att förvärva katamaranen Dellen Dancer, samt ett
långtidsavtal för aktiviteter inom Musik vid Dellen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås, då den långsiktiga
finansieringen i dagsläget verkar vag och baseras till stor del på kommunal finansiering
via Musik vid Dellen och ett räntefritt lån. För att klara amorteringen av lånet behövs
intäkter på 184 000 kronor per år. Till detta kommer driftskostnader för katamaranen
för personal, material, underhåll mm.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar att beslutet kompletteras med att ansökan avslås med hänvisning
till att den långsiktiga finansieringen bedöms svag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Kent Sjöbergs förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kent Sjöbergs
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan avslås med hänvisning till att den långsiktiga finansieringen bedöms svag.
____
Justerandes
sign:
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§7

Yttrande över Region Gävleborgs beslut om
mellankommunal skatteutjämning för den kollektiva
trafiken

Dnr 2011-623-049
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har i början av december, till kommunerna i länet, översänt
regionstyrelsens protokoll beträffande den mellankommunala skatteutjämningen för
den kollektiva trafiken i länet. I beslutsunderlaget finns också angivet att det är Region
Gävleborg som kommer att sköta administrationen av det mellankommunala
utjämningssystemet.
Hudiksvalls kommunfullmäktige beslutade 30 maj 2011 formellt om skatteväxling med
26 öre.
Den mellankommunala utjämningen innebär för Hudiksvalls kommun en ökad
kostnad med totalt 2 129 000 kronor när hela reformen är genomförd efter tre år. Det
första året erhåller kommunen kompensation med 1 366 000 kronor och det andra året
683 000 kronor från Region Gävleborg. Det tredje året utgår ingen kompensation.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att regionstyrelsens beslut tillstyrkes.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka regionstyrelsens beslut beträffande den mellankommunala
skatteutjämningen av den kollektiva trafiken.
____
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§8

Anslag för renovering av bro nr 17 över Dellenbanan,
Hudiksvall

Dnr 2011-652-311
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att tekniska nämnden får disponera de
överskottsmedel som uppstod efter investeringen i Vita bron, Iggesund för att
finansiera en förstudie om alternativa förslag till lösning av bro över Dellenbanan för
vägen Vi – Vibolångsjön.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan och kommit fram till en enklare renovering av
bron är bra och kostnadseffektiv. Den totala renoveringskostnaden beräknas till 1,5
miljoner kronor, som föreslås finansieras med 1,3 miljoner kronor utav de kvarvarande
medlen från Vita broprojektet och resterande 0,2 miljoner kronor ur det årliga anslaget
för om- och tillbyggnad av gator och vägar.
Kommunledningsförvaltningen har tillstyrkt förslaget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kent Sjöberg (KD) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja tekniska nämnden anslag med 1,5 miljoner kronor för upprustning av bro nr
17, dvs bro över Dellenbanan Vi – Vibolångsjön, samt
att kostnaden täcks dels av kvarvarande medel från Vita broprojektet, Iggesund
(projekt 7034) med 1,3 miljoner kronor, dels med 0,2 miljoner kronor ur anslaget för
om- och tillbyggnader av gator och vägar i 2012 års investeringsbudget.
____
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§9

Bidrag till förprojektering av nyuppsättning av
teateruppsättningen Ronja Rövardotter i Järnverket
2012

Dnr 2012-07-864
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen kultur.jernverket har ansökt om ett bidrag med 50 000 kronor
för förprojektering av en nyuppsättning av teaterföreställningen ”Ronja Rövardotter” i
augusti 2012. Kultur.jernverket har vidare hemställt om att föreningen vill slippa vara
återbetalningsskyldig av bidraget, om föreställningen ej kommer till stånd.
Föreningen planerar att återkomma med en totalansökan till kommunen i början av
januari 2012 på totalt 350 000 kronor, varav de ovanstående 50 000 kronorna ingår.
2012 erhöll föreningen ett kommunalt bidrag med 350 000 kronor som
medfinansiering av den första uppsättningen av teaterprojektet ”Ronja Rövardotter” i
Iggesunds järnverk augusti 2010. Totalkostnaden för projektet var då beräknat till
2 750 000 kronor.
Som framförts både skriftligt och muntligt från representanter från föreningen finns
redan investerat mycket pengar i den första Ronja-uppsättningen i Iggesund i form av
kostymer, masker, attribut, scenografiska effekter, musik, ljusdesign, läktare mm, vilket
rimligtvis bör minska totalkostnaden för en ny uppsättning ganska kraftigt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit
att den ideella föreningen ”kultur.jernverket” beviljas ett bidrag med 50 000 kronor till
förprojektering av en nyuppsättning av teaterföreställningen ”Ronja Rövardotter”,
att föreningen inte blir återbetalningsskyldig av bidraget, därest föreställningen i
augusti 2012 ej kommer till stånd, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Daniel Pettersson (V) jäv, och deltar inte
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Ekonomichef Anders Svedman informerar i ärendet.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Mikael Löthstam (S) yrkar att den ideella föreningen ”kultur.jernverket” beviljas en
förlustteckningsgaranti med max 200 000 kronor för den planerade nyuppsättningen
av ”Ronja Rövardotter” i augusti 2012.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Sammanträdet ajourneras i 5 minuter.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att den ideella föreningen ”kultur.jernverket” beviljas ett bidrag med 50 000 kronor till
förprojektering av en nyuppsättning av teaterföreställningen ”Ronja Rövardotter”,
att föreningen inte blir återbetalningsskyldig av bidraget, om föreställningen i augusti
2012 ej kommer till stånd, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 10 X-trafik – kollektivtrafik i länet
Ärendebeskrivning
Mats Hildebrand från X-trafik presenterar för kommunstyrelsen, erfarenheter från
förändringsarbetet i Gävleborg och konsekvenser av den nya kollektivtrafiklagen.
Informationen omfattar bakgrund och mål avseende kollektivtrafiklagen,
kollektivtrafiken i Gävleborg, landstinget i Gävleborg som ny regional
kollektivtrafikmyndighet och arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 11 Revidering av felparkeringsavgift
Dnr 2011-611-511
Ärendebeskrivning
Med anledning av att Hudiksvalls kommun införde avgiftsfri parkering med
parkeringsskiva i Hudiksvall beslutades det även att införa avgift för felparkering inom
Hudiksvalls kommun, där p-skiva saknas eller är felinställd med bötesbeloppet 250
kronor. Hudiksvall har därmed tre olika bötesbelopp:


Saknas parkeringsskiva eller om den är felinställd är bötesbeloppet 250 kronor.



Om tiden har överskridits enligt de lokala trafikföreskrifterna, eller om felparkering
sker i strid mot de generella eller övriga lokala trafikföreskrifterna, är
bötesbeloppet 500 kronor.



För parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan giltigt tillstånd är
bötesbeloppet 1 000 kronor.

Tekniska nämnden har, med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) och
förordningen SFS 1976:1128, förslagit att felparkeringsavgiften för parkeringsförseelse där parkering med p-skiva ska gälla förändras med bötesbeloppet 500 kronor
där man står parkerad:


längre än tillåten tid



utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig



utan att tiden när parkering påbörjats har angetts med en parkeringsskiva eller
annan anordning och att denna är synlig

Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård i
ärendet.
Uno Jonsson (S) att felparkeringsavgiften ska vara 250 kronor om parkeringstiden har
överskridits och 500 kronor vid felparkering i strid mot de generella eller övriga lokala
trafikföreskrifterna.
Kent Sjöberg (KD) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
med stöd av lagen om felparkeringsavgift (1976:206) och förordningen SFS 1976:1128,
förändra felparkeringsavgiften för parkeringsförseelse där parkering med p-skiva ska
gälla, med bötesbeloppet 500 kronor där man står parkerad:


längre än tillåten tid



utan att giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig



utan att tiden när parkering påbörjats har angetts med en parkeringsskiva eller
annan anordning och att denna är synlig.

Emot beslutet och till förmån för Uno Jonssons förslag reserverar sig Mikael Löthstam
(S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Kerstin Rask
(S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 12 Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-612-310
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2011 att överlämna ett
medborgarförslag om att tillåta hundar i kommunens skidspår till tekniska nämnden
för handläggning och beslut.
Tekniska nämnden har i anledning av beslut i ärendet den 21 november 2011 föreslagit
att kommunfullmäktige reviderar 17 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
enligt följande:
Tikar ska under löptid hållas kopplade inom offentlig plats. När en hund inte hålls
kopplad ska den ha halsband på sig med ägaren namn, adress och telefonnummer.
Hundar får inte vistas på kyrkogårdar, begravningsplatser och allmänna lekplatser.
Under perioden 1 maj–30 september får hund inte heller vistas vid kommunala
badplatser om inte det är särskilt angivet/skyltat.
Hundar får inte vistas på kommunens iordningställda skidspår vintertid om inte det är
särskilt angivet/skyltat.
Hästar får inte vistas på kommunens iordningställda motionsspår och skidspår om inte
det är särskilt angivet/skyltat.
Allmänna utskottets har beslutat om följande ändring i andra stycket:
Hundar får inte vistas på allmänna lekplatser. Under perioden 1 maj–30 september får hund inte
heller vistas vid kommunala badplatser om inte det är särskilt angivet/skyltat. På kyrkogårdar och
begravningsplatser ska hundar hållas kopplade.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård i
ärendet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera 17 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna enligt allmänna utskottets
förslag .
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 13 Försäljning del av fastigheterna Varvet 8:2 och
Köpmanberget 2:9 ”Supralagrettomten”
Dnr 2012-38-253
Ärendebeskrivning
Industrifastigheter i Hudiksvall AB har anmält intresse av att förvärva två delar av
fastigheterna Varvet 8:2 och Köpmanberget 2:9 som ska avstyckas till en ny enhet.
Hela tomten är på ca 5000 m2. Priset har beräknats utifrån 500 kr/m2 och fastställts till
2 500 000 kronor.
Tomten är sanerad till mindre känslig markanvändning och kan nyttjas för kontor,
handel och småindustri, dock inte bostäder. Ändamålet är att i en första etapp bygga
en kontorsbyggnad på ca 1200 m2. Byggnaden ska hyras ut till ett företag i Hudiksvall
som för närvarande har 60-70 personer anställda. I en andra och tredje etapp finns
planer på att bygga ytterligare två kontorsbyggnader.
Den gamla industrikajen ska också ingå i förvärvet som ett fastighetstillbehör.
Kommunen har idag ingen användning för kajen och har sommaren 2010 beställt en
besiktning för att bedöma statusen på kajen. Intressentens planer för kajen är att
utveckla någon publik verksamhet som kan komma att passa ihop väl med den
planerade strandpromenaden.
Tekniska nämnden har föreslagit att en avstyckningstomt av del av fastigheterna
Varvet 8:2 och Köpmanberget 2:9 försäljs till 556633-2408 Industrifastigheter i
Hudiksvall AB, Furulundsvägen 9, 824 30 Hudiksvall, till en köpeskilling av 2 500 000
kronor och i övrigt enligt preliminärt tecknat köpekontrakt samt att
kommunfullmäktige anvisar 1,5 Mkr till att bygga lokalgata enligt fastställd detaljplan.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar teknisk chef Jan Kroppegård och
avdelningschef Göran Widehammar i ärendet.
Uno Jonsson (S), Göte Bohman (MP), Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C),
Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag samt
att medel för lokalgatan anvisas från försäljningsintäkterna.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja en avstyckningstomt av del av fastigheterna Varvet 8:2 och Köpmanberget
2:9 till 556633-2408 Industrifastigheter i Hudiksvall AB, Furulundsvägen 9, 824 30
Hudiksvall, till en köpeskilling av 2 500 000 kronor och i övrigt enligt preliminärt
tecknat köpekontrakt, samt
att från försäljningsintäkterna, anvisa 1,5 Mkr till att bygga lokalgata enligt fastställd
detaljplan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 14 Avtal mellan Hudiksvalls kommun och Iggesunds IK
beträffande övertagande av kommunens
fritidsanläggningar på Movallen, Iggesund
Dnr 2012-08-821
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 20 juni 2011 om kommunens medfinansiering i projekt
Camp Igge Arena, Iggesund. Samtidigt beslutades även att ett separat avtal skulle
tecknas mellan kommunen och Iggesund IK avseende marköverlåtelse, befintlig
utrustning med status 2011, driftansvar samt framtida driftbidrag.
En arbetsgrupp från tekniska, social- och fritidsförvaltningen och ekonomiavdelningen
har tillsammans med representanter från Iggesunds IK under hösten 2011 diskuterat
och utarbetat ett avtalsförslag.
I avtalet regleras att Iggesunds IK årligen erhåller en kommunal ersättning för
Movallen för att täcka åtagandena i avtalet. Ersättningen motsvarar 70 % av den
självkostnad kommunen redovisar vid övertagandetillfället. Ersättningen motsvarar en
minskad kostnad för kommunen med ca 400 000 kronor per år under avtalsperioden.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att avtalsförslaget tillstyrks.
Allmänna utskottet har tillstyrkt avtalsförslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), yrkar att allmänna utskottet får i uppdrag att förtydliga och
godkänna avtalsförslaget.
Kommunstyrelsens beslutar
att ge allmänna utskottet i uppdrag att förtydliga avtalsförslaget och därefter delegation
på att godkänna det förtydligade avtalet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 15 Ansökan från Hudiksvalls IF om ekonomiskt stöd vid
arrangerande av skidtävlingar 2012.
Dnr 2011574-807
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls IF har ansökt om max 300 000 kronor i ekonomiskt stöd till bland annat
Skandinaviska Cupen i skidåkning i Hudiksvall den 7-8 januari 2012. Totalt beräknas
tävlingarna kosta 600 000 kronor att genomföra, varav 300 000 kronor saknar
finansiering för närvarande. Av bland annat kostnadsskäl planeras inga entréavgifter
vid tävlingarna
Tävlingarna består av tre cuper: Skandinaviska Cupen (internationell tävling), Team
Sportia Cup (nationell tävling för seniorer) och Scandic Cup (nationell tävling för
juniorer). Den Skandinaviska Cupen består av fyra deltävlingar, som äger rum i
Finland, Sverige, Norge och Estland/Lettland.
Totalt beräknas 450 tävlande komma till Hudiksvall. Tillsammans med ledare, och
servicepersonal beräknas Hudiksvall med omnejd besökas av ca 1 000 gäster mellan
den 4-8 januari 2012.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls IF beviljas ett
sponsorbidrag med 100 000 kronor för genomförande av ovanstående skidtävlingar,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget, samt att Hudiksvalls kommun som motprestation marknadsförs med sin
logotyp i annonser, affischer, programblad mm.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Det framkommer vid kommunstyrelsens sammanträde att skidtävlingarna
genomfördes på annan ort.
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till allmänna utskottet att besluta i ärendet efter klargörande om
sponsorbidrag fortfarande är aktuellt.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 16 Remiss angående utredning om allemansrätt
Dnr 2011-656-814
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har av Naturvårdsverket blivit inbjuden att lämna synpunkter på
utredning om allemansrätten före den 10 februari 2012.
Allmänna utskottet har beslutat att skicka ut en sammanfattning av utredningen till
kommunstyrelsen och att överlämna remissen till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förslag till yttrande från
kommunekologen.
Kommunekolog Åsa Terent informerar i ärendet vid sammanträdet.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD)
tillstyrker förslaget till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över utredning om allemansrätt enlig kommunekologens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 17 Ansökan från IF Team Hudik om bidrag eller räntefritt
lån.
Dnr 2011-615-805
Ärendebeskrivning
IF Team Hudik består av ca 250 flickor, som är uppdelade i åtta lag, från ett elitlag i
division 2 till flickor i sexårsåldern. Föreningen är dessutom en stor utvecklare av
talanger till Hälsingelaget.
IF Team Hudik ansöker om ekonomiskt stöd för att få möjlighet att fortsätta med
divisionsspel i damfotbollen nästa år. Förutsättning för fortsatt deltagande är att
föreningen betalar av de skulder som uppkom under den period A-laget spelade i
division 1
IF Team Hudik ansöker om ett kommunalt bidrag med 130 000 kronor alternativt ett
räntefritt lån på 10 år på motsvarande belopp. En driftbudget för 2012 bifogas som
visar, att bortsett från de historiska skulderna, är målsättningen att budgeten för 2012
ska ge ett överskott med 80 000 kronor. Förutsättningar borde därmed finnas att
amortera ett räntefritt lån på 10 år.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att IF Team Hudik beviljas ett räntefritt
lån på 130 000 kronor som amorteras med 13 000 kronor per år tills lånet är
slutamorterat med början 2012, samt att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Daniel Pettersson (V) jäv och deltar ej
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Ekonomichef Anders Svedman informerar i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar på att föreningen får bidrag på 130 000 kronor.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) och Olle Borgström (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag, varvid votering begäres.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röster bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ. Vinner Nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag om bidrag till
föreningen.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M), Stefan Bäckström (C),
Bengt-Åke Nilsson (C), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Ingvar Persson (S) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att IF Team Hudik beviljas ett räntefritt lån på 130 000 kronor som amorteras med
13 000 kronor per år tills lånet är slutamorterat med början 2012, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Ingvar Persson (S).
_____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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§ 18 Motion om att omsorgsgarantin även omfattar garanti
för god omvårdnad vid livets slut
Dnr 2010-277-008
Ärendebeskrivning
Annica Norman (C) har i motion till kommunfullmäktige förslagit att Hudiksvalls
kommuns omsorgsgarantier om vård vid livets slut, även omfattas av garanti för god
omvårdnad vid livets slut samt, att kriterier för god omvårdnad vid livets slut får
utgöra grunden för vad som garanteras.
Omsorgsnämndens yttrande

Av Socialstyrelsens riktlinjer och villkor för användning av medel för lokala
värdighetsgarantier under 2011 framgår bland annat följande. Från och med den
1 januari 2011 finns två nya bestämmelser i socialtjänstlagen, dels en nationell
värdegrund för äldreomsorgen, dels en bestämmelse som tydliggör den äldre
personens ökade möjligheter till inflytande vid genomförandet av insatserna. Syftet
med den nationella värdegrunden är att tydliggöra de etiska värden och normer som
ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. Värdegrunden ska gälla både
offentligt och enskilt driven verksamhet och bör vara en utgångspunkt för alla som
arbetar inom äldreomsorgen. Värdegrunden omfattar såväl handläggning av ärenden
som utförande av insatserna. Med värdegrund menas de etiska värden och normer
som ska vara grunden för arbetet inom äldreomsorgen. I maj 2011 publicerade
Socialstyrelsen skriften ”Hur lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen kan
utformas”.
För att stimulera kommunerna att införa lokala värdighetsgarantier, baserade på den
nationella värdegrunden, inom äldreomsorgen har regeringen gett socialstyrelsen i
uppdrag att besluta om och utbetala 98 500 000 kronor till de kommuner som
förbereder och utvecklar lokala värdighetsgarantier. Omsorgsnämnden har beslutat att
införa värdighetsgarantier och har fått 100 000 kronor för detta arbete och förväntas få
ytterligare 320 800 kronor i slutet av 2011. Alla medel som betalas ut får användas
under hela 2012.
Arbete har inletts med att se över våra befintliga omsorgsgarantier och vidareutveckla
dessa till värdighetsgarantier. Tidsplanen är att ta fram ett förslag under början av
2012. Beslutsprocessen beräknas vara klar senast under tidig höst så att
värdighetsgarantierna kan börja gälla under hösten 2012.
Vidare har förvaltningen i juni 2011 tagit fram rutiner för värdig vård vid livets slut.
Målet/syftet är att all vård i livets slut ska präglas av lyhördhet och omtanke. Den
enskildes önskemål ska i så stor utsträckning som möjligt tillgodoses.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Omsorgsnämnden har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad med
ovanstående yttrande.
Allmänna utskottet har tillstyrkt omsorgsnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) bifall till motionen.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Stefan Bäckströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
____

Justerandes
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Delges:
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§ 19 Motion om att frångå kostpolicyns riktlinjer om fett
Dnr 2010-303-008
Ärendebeskrivning
Annika Norman (C) Hudiksvall har i en motion föreslagit att ”Hudiksvalls kommun
frångår konstpolicyns riktlinjer om fett och omgående börjar servera Bregott i stället
för smörgåsmargarin till den som så önskar”
Yttranden

Omsorgsnämnden, 2011/ § 146, anser motionen som redan besvarad i och med att
kommunfullmäktige, 2010/ § 30, beslutat att i samband med budget för 2011 avsätta
200 000 kronor för bredbart smöralternativ inom för-, grund- och gymnasieskola samt
äldreomsorg.
Lärande- och kulturnämnden, 2011/ § 26, föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses besvarad då
kommunfullmäktige redan uppfyllt motionens intentioner i och med det beslut som
togs i samband med 2011 års budget, 2010/ § 30, om att avsätta 200 000 kronor för
bredbart smöralternativ inom för- grund- och gymnasieskola samt äldreomsorg.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) bifall till motionen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Stefan Bäckströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
____
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§ 20 Avrapportering av delegationsbeslut, borgen AB
Hudiksvallsbostäder
Dnr 2012-04-002 och 2012-36-002
Ärendebeskrivning
Upplåningsramar och kommunal borgen för 2011 beslutades av kommunfullmäktige
2010-12-13 § 32 och upplåningsramar och kommunal borgen för 2012 beslutades av
kommunfullmäktige 2011-12-19 § 221.
Delegationsbesluten avseende ovanstående brukar avrapporteras årsvis, så kommer
också att ske i särskild skrivelse när respektive år är slut.
Regelverket hos Kommuninvest har ändrats så att det numera krävs laga kraft även på
delegationsbesluten.
Delegationsbeslut 2011-12-19:

Borgen avser nyupplåning inom fastställd ram.
Lånet är på 10 000 000 kronor mot bunden ränta i 2,8 år och årlig amortering med
200 000 kronor per år.
Långivare är Kommuninvest.
Delegationsbeslut 2012-01-23:

Borgen avser omsättning av lån inom fastställd ram.
Lånet är på 13 400 000 kronor mot bunden ränta i 2,1 år och årlig amortering med
536 000 kronor per år.
Långivare är Kommuninvest.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
____
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§ 21 Anmälan av delegationsbeslut avseende
nyupplåning, omsättning av lån samt kommunal
borgen
Dnr 2012-05-002
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen anmäler delegationsbeslut avseende delegation att uppta nya lån
och omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram samt att teckna borgen
inom av kommunfullmäktige fastställd årlig ram gällande nyupplåning och omsättning
av lån för kommunens bolag.
Delegationsbeslut enligt följande:
Låntagare

Hudiksvalls
kommun

Ram

Delegationsbeslut Ram

Delegationsbeslut

Nyupplåning Nyupplånat

Omsättning Omsättning

68 mkr

46,3 mkr

Kommunala bolag Ram

43 mkr

13 mkr

Delegationsbeslut Ram

Delegationsbeslut

Borgen
nyupplåning

Borgen
omsättning

Borgen
omsättning

AB
20 mkr
Hudiksvallsbostäder

20 mkr

383 mkr

183,1 mkr

Fastighets AB
Glysis

10 mkr

-

20 mkr

-

Forssågruppen AB

-

-

14,1 mkr

-

Glysisvallen AB

10 mkr

-

9 mkr

4 mkr

Summa

40 mkr

20 mkr

426,1 mkr

187,1 mkr

Borgen
nyupplåning

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
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§ 22 Direktiv för cykelplan i Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-580-312
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun saknar ett samlat styrdokument som beskriver vision, mål och
åtgärder för att utveckla cyklingens roll i samhället. Dokumentet ska ha som syfte att
stärka cyklingens möjligheter i kommunen och ska beskriva hur det kan ske och med
vilken resursåtgång.
Styrdokumentet bör förutom vision och övergripande mål särskilt behandla följande
områden:


Infrastruktur – t ex cykelvägar både inom samhällen och mellan tätorter,
parkering och service



Framkomlighet – t ex hinder, skyltning



Säkerhet och trygghet



Drift och underhåll av cykelinfrastrukturen – t ex vinterväghållning



Särskilda insatser – t ex för att underlätta barns cyklande eller ökad cykling
till och från arbete



Kommunikation, kampanjer och liknande för att stärka cykelns roll i
samhället.

Kommunledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden, i egenskap av ansvarig
för kommunens gator och vägar samt med tillgång till sakkunniga inom trafikområdet,
får i uppdrag att ansvara för att utforma en cykelplan för kommunen. Nämnden kan
med fördel behöva knyta till sig sakkunniga inom t ex miljö och hälsa och
stadsplanering i arbetet. Strävan i arbetet bör vara att använda olika former av dialog
med medborgare. Målsättningen är att visionsdokumentet ska vara färdigt för beslut av
kommunfullmäktige senast under hösten 2012.
Allmänna utskottet föreslog 15 november 2011 att tekniska nämnden, med
ovanstående direktiv, får i uppdrag att upprätta förslag till styrdokument för att stärka
cyklingens roll i kommunen och att arbetet ska vara färdigt senast hösten 2012.
Kommunstyrelsen beslutade 1 december 2011 att återremittera ärendet till allmänna
utskottet dels för att klargöra om det verkligen är tekniska nämnden som upprätta
denna typ av planer och inte byggnadsnämnden, dels för att det är kommunfullmäktige
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som ger uppdrag till nämnderna och inte kommunstyrelsen och dels för att klargöra
hur uppdraget ska finansieras.
Allmänna utskottet har föreslagit att med ovanstående direktiv uppdra till
byggnadsnämnden, att i samråd med tekniska nämnden, upprätta förslag till
styrdokument för att stärka cyklingens roll i kommunen och att arbetet ska vara färdigt
senast hösten 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med ovanstående direktiv uppdra till byggnadsnämnden, att i samråd med tekniska
nämnden, upprätta förslag till styrdokument för att stärka cyklingens roll i kommunen,
att arbetet ska vara färdigt senast hösten 2012.
_____
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§ 23 Ersättning till ordförande i kostnämnden
Dnr 2010-272-024
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog i oktober 2010 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till
förtroendevalda i Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun övertog huvudmannaskapet för Kostnämnden från landstinget
vid årsskiftet 2010/2011.
Årsarvode för ordförande i kostnämnden reglerades inte i Bestämmelser om ekonomiska
ersättningar mm till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har föreslagit att i Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till
förtroendevalda i Hudiksvalls kommun läggs till årsarvode, på 15 % av riksdagsarvodet, till
ordförande i kostnämnden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt-Åke Nilsson (C) att vice ordförande
i Kostnämnden får ett årsarvode på 3 % av riksdagsarvodet.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Bengt-Åke Nilssons tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun
lägga till årsarvode, på 15 % av riksdagsarvodet, till ordförande i kostnämnden och 3
% av riksdagsarvodet till vice ordförande.
____
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§ 24 Aktuell information från kommunchefen.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om kommunens satsning
på medarbetarutveckling som pågår för all personal och att den till största del fått
positiva reaktioner samt om att kommunen fått två yrkeshögskoleutbildningar
lokaliserade till Hudiksvall.
____

Justerandes
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§ 25 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar från Hälsingerådet, aktuella frågor var bla
Stormen Dagmar, skatteväxling gällande hemsjukvården och kulturplanen.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 26 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Regionförbundet sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____
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§ 27 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerar från Sundsvallsregionen, aktuella frågor var bla nästa
möte i Hudiksvall, Ostkustbanan, projekt byabuss i Ånge och information från
Mittuniversitetet.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 28 Regionfrågan
Dnr 2011-031-106
Ärendebeskrivning
Region Gävleborgs fullmäktige beslutade den 18 november 2011 att föreslå att
landstingsfullmäktige, hos regeringen ansöker om att bilda en regionkommun med
egen beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor. Regionen bildas
genom en sammanläggning av Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg och är
tänkt att gälla från och med 2015.
Regionfullmäktige beslutade även att kommunerna i berörd region skulle ges möjlighet
att yttra sig över förslaget. Yttrande bör inges senast den 7 mars 2012.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet utan eget förslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att Region Gävleborgs förslag om att bilda en
regionkommun tillstyrks.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD)
och Stefan Bäckström (C) bifall till allmänna utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar i första hand att ärendet ska återremitteras till allmänna
utskottet för ytterligare beredning, yrkar i andra hand på avslag till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms
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.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Region Gävleborgs förslag om att bilda en regionkommun.
Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Birgitta
Medin (M) skriftligt.
Bilaga § 28
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§ 29 Projektförfrågan om Utveckling av entreprenörskap
och service på glesbygden
Dnr 2011-644-143
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Gävleborgs län och Dalarnas län har tillsammans med
Entreprenörskolan i Leksand kontaktat kommunerna i Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Avesta, Mora och Säter för ett gemensamt projekt för att utveckla
entreprenörskap och service på landsbygden i de två berörda länen.
Projektet handlar om att samla företrädare för offentlig sektor, privat näringsliv och
social ekonomi i utvalda bygder för att starta och genomföra lokala insatser som syftar
till att bibehålla och utveckla olika former av service på glesbygd. Idén bygger på att
medborgarna i de berörda orterna utvecklar sin kreativitet och entreprenöranda så att
olika verksamheter kan starta. Projektresultaten ska dokumenteras och sedan spridas
utanför berörda län. Liknande projekt har genomförts nyligen i Dalarnas län
tillsammans med Hedmark fylke i Norge i ett interregprojekt.
Projektet är tänkt att löpa i ett och ett halvt år under 2012 fram till halvårsskiftet 2013.
För Hudiksvalls kommun är Svågadalen det område som föreslås ingå i projektet. I vår
närhet är det tänkt att Hassela i Nordanstigs kommun och Los i Ljusdals kommun ska
delta. Företrädare för Svågadalsnämnden och -förvaltning har fått information om
projektet i december 2011.
Stiftelsen Hantverk & Utbildning (Entreprenörskolan i Leksand) är projektägare och
ansvarar för det ekonomiskt administrativa arbetet. Till projektet knyts tre utförare
med olika kompetens som bistår med att driva processerna i nära samarbete med
inblandade aktörer. Även de lokala landsbygdsmentorerna anlitas i projektet. En
referensgrupp inrättas där kommunen ingår.
Projektet finansieras genom Tillväxtverket (1 Mkr), Länsstyrelsen Dalarna (0,5 Mkr)
och Länsstyrelsen Gävleborg (0,5 Mkr). Deltagande kommuner bidrar med 50 tkr
vardera i arbetsinsats under de båda åren, dvs. totalt 100 tkr. Arbetsinsatsen är
arbetstid, t ex genom att ge information till projektdeltagare, för deltagande tjänstemän
från olika förvaltningar och kan även innefatta deltagande i styrgrupper och liknande.
Kommunledningsförvaltningen har bedömt att projektet passar väl in i det arbete som
Svågadalsnämnden prioriterar med att utveckla bygden. Genom att få personellt stöd i
olika utvecklingsprocesser och att hämta erfarenheter från andra bygder med likartade
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förutsättningar finns möjlighet att nå goda resultat. Den arbetsinsats från hela
kommunen som projektdeltagandet kräver har bedömts möjlig.
Kommunledningsförvaltningen har därför tillstyrkt kommunens deltagande i projektet.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommun, med området Svågadalen,
ingår i aktuellt landbygdsutvecklingsprojekt
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun, med området Svågadalen, ingår i aktuellt
landsbygdsutvecklingsprojekt.
____
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§ 30 Yttrande inför revidering av länstransportplanens
mindre objekt
Dnr 2012-01-501
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg erbjuder berörda kommuner och landstinget att komma in med
underlag till stöd för kommande prioriteringar av mindre åtgärder inom kategorierna
Mindre trafiksäkerhet, Gång- och cykel samt busshållplatser/pendlarparkeringar.
Underlaget samt övriga relevanta synpunkter bör vara Region Gävleborg tillhanda den
27 januari. Beslut om revidering av mindre åtgärder kommer att ske i regionstyrelsen
den 23 mars efter beredning i utskottet för Infrastruktur- och näringsliv.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande som
sammanfattningsvis medför att tre objekt tillförs, nämligen korsningsåtgärder väg 669Ringvägen i Iggesund, Åtgärder för cykel i trafikplats Nya E4/Väg 84 samt
busshållplatser vid Väg 84-Ulvbergets avfallsstation.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande avges i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar på ett tillägg i yttrandet att tillföra åtgärder gällande
trafiksäkerhet och bärighet på hela sträckningen väg 669 till Ringvägen i Iggesund.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget,
att åtgärder gällande trafiksäkerhet och bärighet på hela sträckningen väg 669 till
Ringvägen i Iggesund, tillföres.
____
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§ 31 Ägardirektiv för Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) och
kommunens övriga bolag
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors, informerade allmänna utskottet om revisorernas
synpunkter angående avsaknad av tydliga ägardirektiv för det av kommunen helägda
bolaget, Hudiksvalls Näringslivs AB, vid allmänna utskottets sammanträde 13
december 2011.
Allmänna utskottet har därefter föreslagit att en parlamentarisk grupp tillsätts, med
uppdrag att se över hur ägarstyrningen i kommunens bolag ska gå till samt att ta fram
förslag till tydliga ägardirektiv för kommunens alla bolag som kan fastställas och bli
gällande senast från den 1 januari 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse en arbetsgrupp bestående av kommunalråden och oppositionsråden (Caroline
Schmidt (C), Jonas Holm (M), Göte Bohman (MP), Mikael Löthstam (S) och Daniel
Pettersson (V)), med uppdrag att se över hur ägarstyrningen i kommunens bolag ska
gå till samt att ta fram förslag till tydliga ägardirektiv för kommunens alla bolag som
kan fastställas och bli gällande senast från den 1 januari 2013.
____
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§ 32 Information från krisledningsnämnden om stormen
Dagmar
Ärendebeskrivning
Räddningschef Lennart Juhlin och verksamhetschef Inger Myrsten informerar
kommunstyrelsen om kommunens insatser efter stormen Dagmar. Informationen
omfattar en lägesbeskrivning, erfarenheter, att göra efter och vad som är på gång.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 33 Krisledningsplan 2011-2014
Dnr 2011-616-170
Ärendebeskrivning
Enligt SFS 2006:544 ska kommuner och landsting, med beaktande av risk- och
sårbarhetsanalysen, för vare ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera
extraordinära händelser.
Med detta som grund har Krisledningsplanen uppdaterats för innevarande
mandatperiod
Norrhälsinge räddningstjänst har föreslagit att den uppdaterade krisledningsplanen
2011 – 2014 godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar räddningschef Lennart Juhlin i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Krisledningsplan för åren, 2011 – 2014.
_____
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§ 34 Bolagisering av IFTAC, Institutet för fiberoptisk
utbildning och certifiering
Dnr 2012-229-633
Ärendebeskrivning
Vid sammanträde i kommunstyrelsens allmänna utskott 25 oktober 2011 informerade
rektor Staffan Westberg om förslag till bolagisering av IFTAC. Kommunstyrelsens
allmänna utskott gav lärande- och kulturnämnden i uppdrag att lämna ett yttrande över
förslaget till bolagisering av IFTAC.
Lärande och kulturnämndens yttrande

IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering, startade 1997 med två
utbildningsprojekt i samarbete med företagen Ericsson och Monitor. Projekten löpte
inom perioden 1997-1999 och drevs inom ramen för det dåvarande EU-programmet
MÅL 5.
Idag driver IFTAC två huvudverksamheter. Den ena verksamheten är
yrkeshögskoleutbildning med specialisering mot nätverks- och nätdriftsteknik och
bredbandsbyggnad. Utbildningen har cirka 120 studerande från hela landet. Den andra
är uppdragsverksamhet. IFTAC är ledande utbildare i Sverige inom bredbandsteknik.
Det av IFTAC utvecklade kvalitetsprogrammet/certifieringen ”Certifierad
fibertekniker” har under 2010-2011 fått fullt genomslag på den svenska marknaden.
Perioden 2004-2011 utbildades även personal från 300 företag i cirka trettio länder.
Verksamheten inom IFTAC skiljer sig delvis från annan verksamhet inom Cul och
inom kommunen. Verksamheten är i hög grad riktad mot aktiviteter och intressenter
utanför kommunens gränser med kommersiellt fokus och krav och förväntningar som
understryker behovet av renodling. Omsättningen har varierat mellan 7,5-12,8 miljoner
under åren 2006-2011. IFTAC har idag sju anställda och en grupp externa konsulter.
De affärsmässiga fördelarna med bolagisering är en sammanhållen verksamhet med allt
fokus på kärnuppgiften, färre intressenter, långsiktig planering, periodisering av
överskott, investeringar för tillväxt och buffert för konjunktursvackor. Lärande- och
kulturnämnden har ställt sig positiv till en bolagisering av IFTAC och har överlämnat
den vidare hanteringen och beslutet om bolagiseringen av IFTAC till
kommunstyrelsen och föreslagit att kommunen undersöker möjligheten att IFTAC
ingår i ett befintligt kommunalt bolag.
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Allmänna utskottet har beslutat att ge kommunchef Bengt Friberg i uppdrag att till
kommunstyrelsens behandling av ärendet ta fram en prognos för 2012 samt undersöka
möjligheten att IFTAC:S verksamhet kan ingå i ett befintligt kommunalt bolag.
Kommunchef Bengt Friberg har i tjänsteutlåtande 2012-01-29 redovisat ekonomisk
prognos för 2012 och 2013 för IFTAC:s verksamhet. Verksamheten har genererat ett
årligt överskott sedan 2007, med undantag för 2010. Mot bakgrund av de beställningar
av utbildningar som nu föreligger bedöms resultatet för 2012 bli mycket bra. För 2013
är läget osäkrare men allt talar för ett positivt resultat även då.
Kommunchefen har föreslagit att kommunstyrelsen uttrycker en viljeinriktning om att
en bolagisering av IFTAC ska ske och att kommunchefen får i uppdrag att förbereda
en bolagisering av IFTAC.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till kommunchefens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uttrycka en viljeinriktning att en bolagisering av IFTAC ska ske, samt
att uppdra till kommunchefen att förbereda en bolagisering av IFTAC genom
framtagande av nödvändiga dokument som bolagsordning och ägardirektiv och ett
slutgiltigt beslut om en bolagisering tas då dessa handlingar är upprättade.
____
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§ 35 Kommunledningskontorets åtagande 2012
Dnr 2011-633-012
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag från kommunledningskontoret om åtaganden för år 2012.
Enligt förslaget åtar sig kommunledningskontoret att med stöd, service och styrinstrument medverka till en rationell förvaltning och utveckling av kommunen.
Kontoret ska genomföra sina åtaganden med hög kompetens, hög tillgänglighet, snabb
handläggning, klar och lättbegriplig information och ett bra bemötande.
Vid allmänna utskottet framkommer att de delar som berör ej antagna
reglementesförändringar i planeringsavdelningens åtagande måsta utgå (tredje stycket).
Kommunstyrelsen beslutar
att den del i planeringsavdelningens åtagande som berör ej antagna
reglementesförändringar (tredje stycket) utgår, samt
att i övrigt godkänna kommunledningskontorets åtaganden för år 2012.
______
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§ 36 Nämnders generella åtaganden 2012.
Dnr 2011-550-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
De nämnder, vars upprättade förslag till generella åtaganden för 2012 beretts färdigt
behandlas vid dagens sammanträde.
Allmänna utskottet har föreslagit att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds,
tekniska nämndens, och omsorgsnämndens förslag till generella åtaganden för år 2012
godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds, tekniska nämndens,
omsorgsnämndens förslag till generella åtaganden för år 2012.
______
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§ 37 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-473-102
1

Beslut från Nordanstigs kommun om val av revisor för Inköp Gävleborg

2

Dnr 2011-671-169
Fråga till kommunstyrelsens ordf varför Krisledningsnämnden inte
sammankallades i samband med stormen Dagmar

3

Dnr 2011-513-040
Yttrande till finansdepartementet, remiss Spara i goda tider, SOU 2011:

4

Dnr 2011-634-311
Yttrande till Trafikverket, Förstudie Väg 773 delen Ängebo-Björsarv-Naggen
Dnr 2011-491-312

5

Yttrande till Trafikverket, Samrådsremiss –Väg 753 gång- och cykelväg i
Näsviken
Dnr 2011-610-310

6

Yttrande till Trafikverket över arbetsplan för ombyggnad av Väg 754, bro över
Delångersån i Näsviken

7

Internkontrollplan 2012 från Inköp Gävleborg

8

Dnr 2011-658-041
Delårsbokslut 2011-08-31 för Region Gävleborg

9

Dnr 2011-659-040
Region Gävleborgs beslut om förbundsavgift 2012

10

Dnr 2011-660-141
Region Gävleborgs beslut att anta Näringslivsprogram

11

Dnr 2011-607-142
Rapport från Ung Företagsamhet Gävleborg
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12
13

Dnr 2011-385-108
Förvaltningsrättens dom att avslå överklagat beslut om jäv i Svågadalsnämnden
Rapport, Nyckeltal energi och klimat – byggnader, transporter och utsläpp i
kommuner och landsting

____
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§ 38 Delegationsbeslut
Följande delegations beslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-12-13 och 2012-01-27
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-11-28 och 2012-01-17
____
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