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§ 178 Halvårsbokslut 2011 med årsprognos för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2011-438-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har överlämnat halvårsbokslut 2011 med årsprognos för
Hudiksvalls kommun. Årsprognosen bygger på bedömningar från samtliga nämnder.
I korthet sammanfattas rapporten enligt följande
Allmänt



Befolkningen minskar första halvåret med 3 personer



Priser - stigande



Räntor - stigande



Aktiekurser - fallande



Löner – nya avtal ca 2 % i nivå med budget

Resultat – totalt



Halvårsresultatet – ett överskott med 5,5 miljoner kronor



Beräknat årsresultat – ett överskott med 21,4 miljoner kronor

Verksamhet – årsprognos



Nämnder – fyra av åtta klarar verksamheten inom budget.



Nämnder – sammanlagd budgetavvikelse, -16,7 Mkr



Större negativa avvikelser – individ- och familjeomsorg, grundskola och
vinterväghållning



Kvantiteter – sammantaget något större än åtagandena, motsvarande 8,8 Mkr



Kvaliteten – bedöms i stort överensstämma med åtagandena

Finansiering



Skatteintäkterna – slutavräkningar högre än budget, +25,0 Mkr
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Statsbidrag/utjämning – något lägre än budget, +1,3 Mkr



Finansnetto – lägre avkastning, högre lånekostnader, - 3,1 Mkr



Finansiella mål – beräknas bli uppnådda

Tillgångar och skulder



Investeringar – högre än budget



Långa placeringar – realiserar kursvinster, men fallande marknadsvärde



Upplåning – ökat, enligt budget och tilläggsbeslut



Likviditeten – låg nivå, svag ökning

Kommunledningskontoret har noterat att halvårsbokslutet och prognosen pekar på ett
positivt årsresultat men också obalanser i nämndernas verksamheter som sammantaget
beräknas överskrida budget. I nämnderna pågår fortlöpande rationaliserings- och
effektiviseringsåtgärder för att reducera avvikelser och ändå säkerställa att målen i så
stor utsträckning som möjligt kan uppnås inom anvisad budget. Det är angeläget att
omstruktureringsarbetet fortsätter och inte tappar i engagemang och styrka eftersom vi
har en osäker, och sannolikt också svag, ökning av skatteunderlaget de kommande
åren.
Allmänna utskottet har föreslagit att halvårsbokslut 2011 med årsprognos för
Hudiksvalls kommun godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman och
bitr. ekonomichef Sten Nordborg i ärendet.
Personalchef Maria Larsson informerar om personalstatistiken, 1/1 – 31/5 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvårsbokslut 2011 med årsprognos för Hudiksvalls kommun.
______
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§ 179 Principer för investeringsredovisning Investeringsbudget 2012 – 2015
Ärendebeskrivning
Ekonom Agneta Johansson informerar om principer för investeringsredovisning och
det kommande investeringsbehovet inom olika sektorer. För åren 2012 – 2015 uppgår
investeringsbudgeten till 358 miljoner kronor, vilket i snitt ger en investeringsbudget
på 89,5 miljoner kronor per år.
Investeringsbudget 2012 – 2015

exkl. Läroverket, Stadsdelsomvandlingen och affärsmässig verksamhet.
Förskola
Grundskola
Gymnasium
Omsorg
Fastigheter
Gator
Parker
Fritid
Inventarier, fordon
IT-samverkansprojekt

18 %,
17 %,
1 %,
12 %,
24 %,
14 %,
1 %,
2 %,
5 %,
6 %,

64 Mkr, nya lokaler
60 Mkr, investeringar i befintliga lokaler
5 Mkr,
43,9 Mkr, gruppbostäder, ombyggnad Frejagården
85,1 Mkr, upprustning
52,5 Mkr, Ullsättersleden, gång- och cykel, asfaltering
4,6 Mkr, handikappanpassning av lekparker, Rådhuspark
6,7 Mkr, inre hamnen, Björkbergsplan
16,8 Mkr
20 Mkr, Gunillaprojektet

Ordförande tackar för informationen.
_____
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§ 180 Kommuninvest ekonomisk förening - Avtal
Dnr 2011-285-106
Ärendebeskrivning
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid ordinarie stämma
den 7 april 2011 att medlemmarna ska ingå, dels ett förtydligat regressavtal som
ersätter nuvarande regressavtal, dels ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Hudiksvalls kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 2006 och
tecknade i samband därmed solidarisk borgen, såsom för egen skuld (proprieborgen),
för samtliga förbindelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå. I samband härmed tecknades också ett regressavtal som reglerar medlemmarnas
inbördes ansvar för borgensåtagandet.
Ändringarna innebär inte något utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen, som
redan idag innebär ett totalansvar för verksamheten, inte ändras.
Kommunledningskontoret har föreslagit att med Kommuninvest ekonomisk förening
och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt
regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”,
daterat 4 september 2006, att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
kommunens ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende
derivat, samt att ovan angivna avtal undertecknas av kommunens firmatecknare.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt
Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal,
att regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat 4
september 2006,
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande kommunens ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat, samt
att ovan angivna avtal undertecknas av kommunens firmatecknare.
_____
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§ 181 Yttrande – Likvärdiga förutsättningar – Översyn av
den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)
Dnr 2011-351-049
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inbjudits att avge yttrande över betänkandet, Likvärdiga
förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen, SOU 2011:39. Remissvaret
ska inlämnas senast den 15 september.
Utjämningskommittén 08, har haft i uppdrag att utvärdera och utreda systemet för
kommunalekonomisk utjämning, samt vid behov föreslå förändringar. Förändringarna
föreslås att införas från 2013.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls kommun föreslår två förändringar i utredningskommitténs förslag.
Strukturbidrag.
Förändringar i arbetsmarknaden i kommunen och därmed sysselsättningen är svåra att
förutse. Läget kan mycket snabbt försämras vilket får både omedelbara och långsiktiga
negativa effekter på kommunen och kommunernas ekonomi. Delmodellen i dagens
strukturbidrag som tar hänsyn till näringslivsåtgärder och sysselsättningsåtgärder kan
ge kommunen välbehövlig draghjälp och bör därför kvarstå.
Införandebidrag
Kommittén föreslår att ett tidsbegränsat införandebidrag införs så att den årliga
bidragsminskningen eller avgiftshöjningen i kommunerna begränsas till 250 kronor per
år. Kostnaden för införandebidragen föreslås bli finansierad av samtliga kommuner.
Det kan ifrågasättas om införandebidraget ska finansieras inom systemet. Förslagsvis
bör införandebidraget finansieras med ett särskilt statsbidrag för att underlätta
omvandlingsprocessen som de nya ekonomiska förutsättningarna medför.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommun avger yttrande i enlighet
med kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar bitr. ekonomichef Sten Nordborg.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande från Hudiksvalls kommun i enlighet med kommunledningskontorets
yttrande.
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§ 182 Ansökan från Delsbo Filmhus om räntefritt lån för
digitalisering av Svea Bio i Delsbo.
Dnr 2011-306-061
Ärendebeskrivning
Delsbo Filmhus ekonomisk förening har ansökt om ett räntefritt lån på 225 000
kronor för digitalisering av sin biografutrustning i Svea Bio, Delsbo.
Den totala investeringen är beräknad till 1 165 000 kronor, varav 70 % beräknas
finansieras via ekonomiskt stöd från Leader Hälsingebygden, medan resterande 30 %
ska finansieras av biografägaren. Föreningen ska också bidra med egen tid som
arbetsinsats i investeringen.
Syftet med investeringen är att säkerställa och utveckla verksamheten i Delsbos 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.
Ett krav som Leader Hälsingebygden ställer på föreningen, för att medverka i
finansieringen, är att kommunen är både projektägare och ägare till den digitala
utrustningen. Detta med hänsyn till eventuella ägarbyten av biograflokalen.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Delsbo Filmhus ekonomisk förening
beviljas ett räntefritt lån på 225 000 kronor för digitalisering av Svea Bio i Delsbo, att
lånet amorteras under 10 år med 22 500 kronor per år (särskild skuldförbindelse
upprättas mellan kommunen och biografägaren), att kostnaden för lånet täcks ur
kommunens likvida medel, att kommunen påtager sig rollen som både projektägare
och ägare till den digitala biografutrustningen i Svea Bio, Delsbo, att ett
nyttjanderättsavtal upprättas mellan Hudiksvalls kommun och Delsbo Filmhus
ekonomisk förening beträffande nyttjandet av den digitala utrustningen, samt att
lärande- och kulturnämndens utser en person som projektledare för Svea Bios
digitalisering.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Stefan Bäckström (C) och Anna-Karin Keisu (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Delsbo Filmhus ekonomisk förening beviljas ett räntefritt lån på 225 000 kronor
för digitalisering av Svea Bio i Delsbo,
att lånet amorteras under 10 år med 22 500 kronor per år (särskild skuldförbindelse
upprättas mellan kommunen och biografägaren),
att kostnaden för lånet täcks ur kommunens likvida medel,
att kommunen påtager sig rollen som både projektägare och ägare till den digitala
biografutrustningen i Svea Bio, Delsbo,
att ett nyttjanderättsavtal upprättas mellan Hudiksvalls kommun och Delsbo Filmhus
ekonomisk förening beträffande nyttjandet av den digitala utrustningen, samt
att lärande- och kulturnämndens utser en person som projektansvarig för Svea Bio:s
digitalisering.
______
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§ 183 Ansökan från Dellenbanans vänner om bidrag till
Delsbo Electric dag
Dnr 2011-088-807
Ärendebeskrivning
Järnvägsföreningen, Dellenbanans vänner har ansökt om ett kommunalt stöd med
10 000 kronor till sin Delsbo Electric dag den 19 juni 2011. Pengarna ska gå till priser
till de tävlande.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan om bidrag avslås.
______
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§ 184 Ansökan från Enångers Hembygdsgårdsförening och
Enångers IK, om bidrag till E4-suringen
Dnr 2011-425-800
Ärendebeskrivning
Enångers hembygdsgårdsförening och Enångers IK har ansökt om ett ospecificerat
belopp för täckande av kostnader i samband med sin strömmingsfest ”E4-suringen”
fredag den 26 augusti vid Enångers trafikplats/Nya E4.
Kommunledningskontorets yttrande

Hudiksvalls kommun har tidigare under året beviljat medel till den stora tävlingen
”E4-loppet” som äger rum den 27-28 augusti. Några medel till extra festligheter vid
tävlingarna har avslagits av kommunstyrelsen så när som på kamratmåltiden för de
som deltar i SM på rullskidor.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan om bidrag avslås.
_____
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§ 185 Ansökan från social- och fritidsnämnden om bidrag
till fritidsgården, Brandgaraget, Hudiksvall
Dnr 2011-404-042
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har haft försöksverksamhet med fritidsgård på
Brandgaraget under en 11 veckors period under våren 2011. En enkätundersökning
har genomförts bland de ungdomar som besöker Brandgaraget och resultatet är
övervägande positivt och ungdomarna vill ha en fortsättning av verksamheten.
Det finns ett stort behov av en fortsättning av verksamheten med ett utökat
öppethållande, lika som under försöksperioden. För att fortsätta verksamheten under
hösten 2011 behövs 350 000 kronor, vilket social- och fritidsnämnden saknar egna
medel för.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar om
tilläggsanslag med 250 000 till verksamheten vid Brandgaraget, samt att göra en
besparing från nämndens oförutsedda anslag med 100 000 kronor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att social- och fritidsnämnden beviljas ett
anslag med 250 000 kronor till fritidsgården Brandgaraget för ökat öppethållande
hösten 2011, att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i
2011 års budget, samt att uppdra till social- och fritidsnämnden att inför sitt
budgetarbete för 2012, skapa utrymme för de merkostnader som ett ökat
öppethållande medför om försöksverksamheten vid Brandgaraget permanentas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att social- och
fritidsnämnden beviljas ett anslag med 350 000 kronor till fritidsgården Brandgaraget
för ökat öppethållande hösten 2011.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets 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.
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Anna-Karin Keisu (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att social- och fritidsnämnden beviljas ett anslag med 250 000 kronor till fritidsgården
Brandgaraget för ökat öppethållande hösten 2011,
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget, samt
att uppdra till social- och fritidsnämnden att inför sitt budgetarbete för 2012, skapa
utrymme för de merkostnader som ett ökat öppethållande medför om
försöksverksamheten vid Brandgaraget permanentas.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Anna-Karin Keisu (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 186 Ansökan från Hälsinglands museum om bidrag till
projekt för textilt kunskapscentrum och besöksmål
Dnr 2011-254-143
Ärendebeskrivning
Hälsinglands Museum har ansökt om kommunal medfinansiering med 150 000 kronor
för att utveckla ett visningsmagasin/showroom, med anpassat förvaringssystem för
sina textilier. Ansökan gäller i dagsläget projektets etapp 1, som totalt beräknas kosta
ca 1 miljon kronor. Tidsplanen för genomförandet av etapp 1 är beräknad till maj december 2011. Andra tilltänkta medfinansiärer är, Hudiksvalls Sparbank, Landstinget,
Länsstyrelsen Gävleborg och egen personal.
Museet har idag en mycket kompakt och otillgänglig förvaring av sina textilier. Den
nuvarande förvaringen fullgör inte dagens behov av tillgänglighet, varför det inte
fungerar som kunskapskälla och idébank.
Museet planerar sedan att fortsätta med etapp 2, där det iordningsställs ett textilt
studierum samt görs en textilutställning. Utställningen bygger på tre delar som är
specifika för landskapets textila kultur: lin och linnet, hälsingegårdarnas
inredningstextilier samt det interiöra väggmåleriet. Den etappen är kostnadsberäknad
till 3,15 miljoner kronor, varav Hudiksvalls kommun förutsätts delta i finansieringen
med 600 000 kronor. Hälsinglands Museum beräknas återkomma med en formell
ansökan om dessa medel till kommunen under 2012. Tidplanen för genomförande av
etapp 2 är 2012.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan avslås utifrån att projektets etapp 1 redan är genomförd och finansierad.
______
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§ 187 Ansökan från Hudiksvalls sjösportssällskap om bidrag
för byggande av toalettavfallsanläggningar
Dnr 2011-251-889
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Sjösportsällskap har ansökt om bidrag med max 85 000 kronor för att
iordningsställa en brygga med mottagningsanordning av toalettavfall från fritidsbåtar i
Hudiksvalls hamn. Åtgärderna är föranledda av statsmakternas intentioner för att
minska näringspåverkan på Bottenhavet och Östersjön samt nedsmutsningen av havet.
Avsikten är att tömningarna ska vara gratis för alla båtar.
Projektet är kostnadsberäknat till 170 000 kronor, varav 50 % täcks via ett statligt
LOVA-bidrag.
Kommunledningskontoret har föreslagit att ansökan avslås med hänsyn till
kommunens ekonomiska situation.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan avslås.
______
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§ 188 Ansökan från Bjuråkers GIF om bidrag för
tilläggsisolering av klubblokal
Dnr 2011-372-824
Ärendebeskrivning
Bjuråkers GIF har ansökt om ett bidrag, i första hand, på 177 280 kronor inklusive
arbetskostnader för att tilläggsisolera hela sin klubblokal i Friggesund. I andra hand
ansöker föreningen om bidrag med 66 280 kronor inklusive moms, för enbart
materialkostnaden.
Kommunledningskontoret har föreslagit att, eftersom det avser energibesparande
åtgärder, bevilja Bjuråkers GIF ett bidrag med 30 000 kronor för inköp av material för
tilläggsisolering av sin klubblokal i Friggesund, att kostnaden täcks ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års budget, samt att övriga
synpunkter i föreningens skrivelse till kommunstyrelsen överlämnas till social - och
fritidsnämnden för beaktande i nämndens kommande budgetarbeten.
Allmänna utskottet har överlämnat ansökan till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (50)

Sammanträdesdatum

2011-09-08

Kommunstyrelsen

§ 189 Ansökan från Njutångers Folkets Husförening om
bidrag till ny värmeanläggning
Dnr 2011-141-061
Ärendebeskrivning
Njutångers Folketshusförening har ansökt om ett kommunalt bidrag med 400 000
kronor för installation av bergvärme i sin fastighet för att minska energikostnaderna.
Fastigheten uppvärms idag med olja och el, vilket är kostnadskrävande. Ett nytt
värmesystem med bergvärme skulle frigöra resurser dels för ökat underhåll av
fastigheten, dels för en utökad verksamhet.
Kommunledningskontorets yttrande

Föreningen har tidigare sökt bidrag till byte av värmesystem, Kf § 87, 2010, och blivit
beviljade ett 10-årigt, räntefritt lån på 200 000 kronor enligt den policy som fastställdes
2008 beträffande bidrag till nya värmesystem. Den policyn förutsätter att föreningarna
själva måste ordna 50 % av finansieringen genom egna kontanter, lån eller andra
bidrag.
Anledningen till den nya ansökan från Njutångers Folkets Husförening beror på att de
själva inte har ekonomi för att ordna den egna finansieringen på 50 %.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås utifrån den ekonomiska
situationen i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
______
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§ 190 Ansökan från IOGT-NTO Furuberg om bidrag för
installation av värmepump
Dnr 2011-188-061
Ärendebeskrivning
IOGT-NTO-föreningen 3797 Olof Bergströms Minne, Furuberg, Bjuråker har ansökt
om ett kommunalt bidrag med 52 500 kronor för byte av värmesystem från olja till
installation av värmepump. Föreningen har kontaktat Boverket, som meddelat att de
har möjlighet att ge bidrag med högst 60 % av installationskostnaden under
förutsättning av att kommunen lämnar bidrag med 30 %.
Kommunledningskontorets yttrande

Föreningen tillhör de samlingslokalföreningar, som erhåller årligt driftstöd från
kommunen. För 2011 får de ett driftstöd med 20 971 kronor. Föreningen hade 176
aktiviteter 2010.
Kommunledningskontoret har föreslagit att IOGT-NTO-föreningen 3797 Olof
Bergströms Minne, Furuberg, Bjuråker beviljas bidrag med 50 000 kronor för
installation av värmepump i sin fastighet i Furuberg, Bjuråker endast under
förutsättning att Boverket beviljar bidrag med resterande del av finansieringen, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S), Stefan Bäckström (C),
Håkan Rönström (M) och Ann Berg (FP) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att IOGT-NTO-föreningen 3797 Olof Bergströms Minne, Furuberg, Bjuråker beviljas
bidrag med 50 000 kronor för installation av värmepump i sin fastighet i Furuberg,
Bjuråker endast under förutsättning att Boverket beviljar bidrag med resterande del av
finansieringen, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
______
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§ 191 Ansökan från Vedmora byalag om bidrag till digital
informationsskylt efter E4 vid Ångersjöns rastplats
Dnr 2011-409-143
Ärendebeskrivning
Vedmora Byalag har ansökt om kommunal medfinansiering med 150 000 kronor för
investering i en digital reklamskylt utefter E4 vid Ångersjöns rastplats.
Investeringen är kostnadsberäknad till 890 420 kronor, varav pylonen och den digitala
neonskylten uppgår till 535 000 kronor. Större belopp i resterande kostnader är
marknadsplan och marknadsbudget med 190 000 kronor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att ansökan avslås med hänsyn till
kommunens ekonomiska situation.
Stefan Barenfeld, Vedmora Byalag informerade vid allmänna utskottets sammanträde
om ett avtalsförslag, innebärande att kommunen får digital reklamplats på skylt vid
Ångersjön, mot en kostnad om 15 000 kronor per år, under fem års tid.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås med hänsyn till kommunens
ekonomiska situation samt att ärendet överlämnas till arbetsgruppen för skyltning vid
nya E4.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan avslås, samt
att överlämna ärendet till arbetsgruppen för skyltning vid nya E4.
______
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§ 192 Ansökan från Enångers Atletklubb om
investeringsbidrag för installation av värmepump.
Dnr 2011-346-805
Ärendebeskrivning
Enångers Atletklubb har ansökt om ett kommunalt bidrag med 77 000 kronor för
installation av en värmepump. Klubbens årliga elförbrukning i kronor skulle därmed
kunna sänkas med 20 000 kronor eller med 30-40% på förbrukade kilowattimmar.
Allmänna utskottet har föreslagit att framställan från Enångers Atletklubb avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att framställan från Enångers Atletklubb avslås.
______
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§ 193 Ansökan från E4-loppet om bidrag för prisutdelning
och underhållning.
Dnr 2010-471-800
Ärendebeskrivning
Erik Jonsson, projektkoordinator för E4-loppet Glada Hudik och Ulrika Beijer,
projektledare Fokus Glada Hudik, har ansökt om ett bidrag på 50 000 kronor för
prisutdelning och underhållning i samband med SM-tävlingarna på rullskidor i
Hudiksvall den 27 augusti 2011, då E4-loppet Glada Hudik arrangeras.
För att få publiken med från tävlingsarenan till centrala Hudiksvall planeras ett
evenemang med prisutdelning, underhållning och stor kräftskiva. Detta förväntas
gynna restauranger och handeln samt även stärka varumärket ”Glada Hudik”.
Kostnaden för detta evenemang ingick inte i den tidigare budgeten som redovisades
vid förra ansökan men det flaggades för en planerad underhållning och arrangemang i
centrala Hudiksvall.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att framställan från E4-loppet Glada Hudik avslås.
______
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§ 194 Ansökan från E4-loppet om bidrag till kamratmåltid.
Dnr 2010-471-800
Ärendebeskrivning
Erik Jonsson, projektkoordinator för E4-loppet Glada Hudik, har ansökt om ett
bidrag på 15 000 kronor för anordnande av en kamratmåltid i samband med SMtävlingarna på rullskidor i Hudiksvall den 27 augusti 2011, då E4-loppet Glada Hudik
arrangeras.
Totalt kommer 100 deltagare från hela Sverige. En kamratmåltid för 150 personer
planeras.
Enligt kommunens bidragsregler för kamratmåltider, har förening som arrangerar olika
evenemang med lägst status svenskt mästerskap, rätt till ett bidrag som motsvarar 150
kronor per deltagare, dock max 15 000 kronor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att föreningen Ski Bike & Run beviljas ett
anslag med 15 000 kronor till en kamratmåltid i samband med SM-tävlingarna på
rullskidor i Hudiksvall den 27 augusti 2011, samt att kostnaden täcks ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att föreningen Ski Bike & Run beviljas ett anslag med 15 000 kronor till en
kamratmåltid i samband med SM-tävlingarna på rullskidor i Hudiksvall den 27 augusti
2011, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
______
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§ 195 Nyttjande av överskott från fastighetsförsäljningar till
infrastrukturinvesteringar
Dnr 2011-359-253
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ansökt om investeringsanslag med totalt 2,9 miljoner kronor
för följande objekt.
Färdigställande av lokalgata, Ullsätters industriområde för 1,0 mkr. Lokalgatan är för
närvarande endast grovbruten. Tre tomter är sålda på området och ytterligare
intressenter efterfrågar upp till 60 000 m² i området. Intäkterna beräknas till 6 – 7
miljoner kronor.
Färdigställande av lokalgata till f d Berglunds Båt & Motor för 1,5 mkr. Söder om
Sunfabs industribyggnader finns en industritomt till försäljning. Som tillfart till
området finns en lokalgata, som i enlighet med detaljplanen, lagts om i samband med
utökning av Sunfabs industritomt och Godsgatans avstängning.
Färdigställande av Malhedsvägen för 0,33 mkr. Utbyggnaden av nya småhusområdet
på Maln inklusive gång- och cykelväg är i det närmaste klar. Det fattas en asfaltstopp
på Malhedsvägen som ska läggas nu när alla tomter är bebyggda.
Tekniska nämnden har föreslagit att lokalgatan i Ullsätters industriområde ska
färdigställas till industrigata utan asfalt (kostnad ca 1 Mkr), att lokalgata ner till f.d.
Berglunds Båt & Motor och Sunfab ska färdigställas (kostnad ca 1,5 Mkr), att
Malhedsvägen ska färdigställas med asfalttopp (kostnad ca 330 000 kronor), samt att
erforderliga investeringsmedel, totalt ca 2,9 Mkr, får finansieras med överskott från
fastighetsförsäljningsintäkter.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunen har budgeterat intäkter från fastighetsförsäljningar med 5 miljoner kronor
för 2011. Influtna medel t o m den 15/8 är 3,5 miljoner kronor. Hur mycket ytterligare
som kommer att inbetalas under hösten är f n osäkert.
Kommunledningskontoret har föreslagit att tekniska förvaltningen beviljas anslag med
dels 1,0 miljoner kronor för färdigställande av lokalgata Ullsätters industriområde, dels
med 0,330 miljoner kronor för asfaltering av Malhedsvägen, Hudiksvall, att kostnaden
täcks ur kommunens likvida medel, samt att färdigställandet av lokalgatan ner mot f d
Berglunds Båt & Motor täcks i samband med 2012 års investeringsbudget.
Justerandes
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Delges:
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Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska förvaltningen beviljas anslag med dels 1,0 miljoner kronor för
färdigställande av lokalgata Ullsätters industriområde, dels med 0,330 miljoner kronor
för asfaltering av Malhedsvägen, Hudiksvall,
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel, samt
att färdigställandet av lokalgatan ner mot f d Berglunds Båt & Motor täcks i samband
med 2012 års investeringsbudget.
______
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§ 196 Taxa för kontroll av receptfria läkemedel samt för
tillsyn av folköl och tobak
Dnr 2011-325-706
Ärendebeskrivning
Den 1 november 2009 trädde lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i kraft.
Läkemedelsverket ansvarar för tillsynen över efterlevanden av lagen om handel med
receptfria läkemedel och de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Den som
avser att sälja läkemedel ska anmäla detta till Läkemedelsverket.
I Hudiksvalls kommun ansvarar social- och fritidsnämnden för kontrollen av
försäljning av receptfria läkemedel. Kommunen ska enligt Läkemedelsverkets
vägledning göra regelbundna kontrollbesök hos de handlare som säljer receptfria
läkemedel.
Social- och fritidsnämnden ansvarar sedan tidigare för tillsynen över de näringsidkare
som säljer folköl och tobaksvaror. Eftersom näringsidkare som säljer receptfria
läkemedel i regel även säljer folköl och/eller tobaksvaror bör tillsynsavgifterna för de
olika produkterna samordnas.
Förslag till taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av
folköl och tobak
Försäljning produkt

Nuvarande

Förslag till ny

avgift kr/år

avgift kr/år

Folköl

1 100

1 200

Tobaksvaror

1 100

1 200

-

1 200

1 600

1 800

Folköl eller tobaksvaror och receptfria läkemedel

-

2 000

Folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel

-

2 600

Tobaksvaror för innehavare av serveringstillstånd

-

800

Försäljning av folköl och/eller tobak vid enstaka tillfällen

-

800

Receptfria läkemedel
Folköl och tobaksvaror

Justerandes
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Social- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att fastställa taxor för
kontroll av receptfria läkemedel samt tillsyn av folköl och tobaksvaror i enlighet med
förslag, att taxorna ska gälla från och med att kommunfullmäktiges protokoll justerats,
samt att samtliga taxor räknas upp årligen enligt index.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxor för kontroll av receptfria läkemedel samt tillsyn av folköl och
tobaksvaror i enlighet med förslag,
att taxorna ska gälla från och med att kommunfullmäktiges protokoll justerats, samt
att samtliga taxor räknas upp årligen enligt index.
______
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§ 197 Yttrande – Näringslivspolitiskt program, Region
Gävleborg
Dnr 2011-365-140
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har inbjudits att avge yttrande över Näringslivspolitiskt program
för Gävleborg. Programmet är utarbetat av Region Gävleborg. Remisstiden går ut den
16 september 2011, därefter kommer svaren att bearbetas och förslag till beslut lämnas
till regionstyrelsen den 28 oktober 2011.
Synpunkter på förslaget har inhämtats från Hudiksvalls Näringslivs AB.
Allmänna utskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna Hudiksvalls Näringslivs AB kommentarer till remiss, som yttrande över
Näringspolitiskt program, Region Gävleborg.
______
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§ 198 Anhållan från Marianne Persson (V) om entledigande
från uppdrag som ersättare i hemvärnet
Dellenbygden/Nordanstig
Dnr 2011-462-102
Ärendebeskrivning
Marianne Persson (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Marianne Persson anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
hemvärnet Dellenbygden/Nordanstig, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
____
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§ 199 Val av revisor i Inköp Gävleborg
Dnr 2011-473-102
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för Inköp Gävleborg ska ägarkommunerna utse fyra
revisorer för mandatperioden. Två av dessa ska utses från Hälsingekommunerna och
två från Gästrike kommunerna. Tidigare mandatperiod har Christer Johnson (S) varit
utsedd som revisor.
Inköp Gävleborg önskar få svar vilka revisorer som ska verka under innevarande
mandatperiod.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Christer Johnsson, s, 440531-5419, Masvägen 4, 824 42 Hudiksvall, till revisor
i Inköp Gävleborg
______
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§ 200 Gunillaprojektet
Dnr 2010-333-522
Ärendebeskrivning
Ernst & Young har på uppdrag av kommunen sammanställt en rapport om
Gunillaprojektet. Uppdraget har varit att ta fram ett underlag för ett politiskt
ställningstagande till hur kommunen fortsättningsvis ska förhålla sig till projekt
Gunilla.
I syftet har ingått att besvara nedanstående frågeställningar:


Hur ser situationen i projektet ut f.n. – har utfästelserna i gjorda
överenskommelser infriats?



I vilken utsträckning kvarstår möjligheten att uppnå målen för projektet?



Vilka olika handlingsalternativ finns för kommunen och vilka konsekvenser
såväl på kort som på lång sikt har dessa för projektets olika delar?

Rapporten analyserar och belyser projektet ur många synvinklar och med olika
övervägningar och bedömningar ser rapportskrivaren tre möjliga handlingsalternativ
som kommunen har att ta ställning till,


Låta projektet fortsätta i sin nuvarande form



Omstart av projektet Gunilla



Avsluta projektet Gunilla

Allmänna utskottet har föreslagit att kommunchefen får i uppdrag att föra dialog med
övriga parter i Gunillaprojektet för att efterhöra möjligheten att i samförstånd avveckla
projektet, att under förutsättning att projektet kan avvecklas, att hålla samman arbetet
med att se över ingångna avtal samt att göra en översyn av hur stadsnätsverksamheten
och IT-driften för kommunorganisationen långsiktigt kan vara organiserad. Allmänna
utskottet har vidare föreslagit att utredningsrapporten i övrigt läggs till handlingarna.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och
planeringschef Hans Gyllow i ärendet.
Under sammanträdet överenskommes ett förslag om att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, i samråd med
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kommunchefen, rätt att i samförstånd med övriga parter i Gunillaprojektet upplösa
huvudavtalet och samarbetsavtalet förutsatt att samarbetet inom det fiberoptiska
området i någon form fortsätter.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av hur stadsnätsverksamheten och
IT-driften för kommunorganisationen långsiktigt kan vara organiserad
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsens ordförande och andre vice ordförande, i samråd med
kommunchefen, rätt att i samförstånd med övriga parter i Gunillaprojektet upplösa
huvudavtalet och samarbetsavtalet förutsatt att samarbetet inom det fiberoptiska
området i någon form fortsätter, samt
att i övrigt lägga utredningsrapporten till handlingarna.
______
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§ 201 Försäljning av fastigheten Mo 3:16 (Mo skola) samt
utarrendering av mark av Mo 3:3
Dnr 2011-458-253
Ärendebeskrivning
Verksamheten på Mo skola har lagts ner och fastigheten ska avyttras. En värdering av
byggnaderna har skett. Viss del av fastigheten är uthyrd, men kontraktet ska övertas av
köparen.
Ersgårds Fastighetsförvaltning AB har till tekniska förvaltningen redovisat en
projektidé med utbildning och boende som ett helhetskoncept. Utbildningen har
anknytning till fiberverksamhet.
Kontakt har tagits med företrädare för HNA (Hudiksvalls Näringslivs AB) som anser
att projektidén är en sådan satsning som är i linje med det lokala
utvecklingsprogrammet (LUP).
Tekniska förvaltningen har föreslagit ett pris på 1 400 000 inklusive förteckning över
”investeringsvaror”.
Området söder om Mo skola behövs för prov- och testytor i projektet. Området är ca
27 000 m². Inom området finns jordvärmeanläggning för Mo skola och nyttjanderätt
för skoterled. Den nya råvattenledningen från Hallboviken till Hudiksvall kommer att
anläggas genom arrendeområdet.
Verksamheten bedöms pågå i minst 10 år och arrendeavtalet för markområdet har
upprättats för 10 år med förlängningsperiod på 5 år.
Både Mo skola och området söder om skolan ligger inom skyddsområde för
vattentäkten. Norrhälsinge miljökontor har muntligt meddelat att verksamheten inte
borde påverka skyddsområdet men en formell prövning kommer att göras i
bygglovsansökan.
Tekniska nämnden har förslagit att fastigheten Mo 3:16 försäljs till Ersgårds
Fastighetsförvaltning AB, Silja 38, Hudiksvall, för en köpeskilling om 1 400 000
kronor samt att arrendera ut ca 27 000 m² av Mo 3:3 i 10 år med en förlängningsperiod
på 5 år för 5 000 kronor per år med indexuppräkning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar avdelningschef Göran Widehammar i
ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja fastigheten Mo 3:16 till 556755-6260 Ersgårds Fastighetsförvaltning AB,
Silja 38, Hudiksvall, för en köpeskilling om 1 400 000 kronor enligt preliminärt tecknat
köpekontrakt, samt
att arrendera ut ca 27 000 m² av Mo 3:3 till 556755-6260 Ersgårds
Fastighetsförvaltning AB i 10 år med en förlängningsperiod på 5 år för 5 000 kronor
per år med indexuppräkning enligt preliminärt tecknat arrendeavtal.
____
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§ 202 Rivning av överloppsbyggnader
Dnr 2011-305-299
Ärendebeskrivning
På grund av förändringar i tekniska förvaltningens verksamheter blir då och då
byggnader övergivna och förfallna. Dessa blir så småningom en fara och olycksrisk för
allmänheten och ibland en sanitär olägenhet.
Tekniska nämnden har ansökt om tillstånd att få disponera överskott från
fastighetsförsäljningar för rivning av åtta olika objekt, som redovisas i nämndens
protokoll från 2011-04-18. Några kostnader per objekt finns inte redovisade i
protokollet, men om de ska verkställas saknas medel.
Tekniska nämnden föreslår att rivningarna får finansieras med överskott från
fastighetsförsäljningar och att tekniska förvaltningen får i uppdrag att riva redovisade
byggnader, 1-7.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunen har budgeterat intäkter från fastighetsförsäljningar med 5 miljoner kronor
för 2011. Influtna medel t o m den 15/8 är 3,5 miljoner kronor. Hur mycket ytterligare
som kommer att inbetalas under hösten är f n osäkert.
Uppgifter har begärts in från tekniska förvaltningen för både rivningskostnader per
objekt samt prioriteringsgrad. Rivningskostnader ska redovisas i kommunens
driftbudget, eftersom de inte skapar något mervärde till kommunens anläggningstillgångar.
Kommunledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden beviljas anslag med dels
300 000 kronor för förvärv och rivning av scoutstugan på väster i Hudiksvall, objekt 1,
dels 350 000 kronor för rivning av tennistältet vid Fredens Kulle, objekt 2, Hudiksvall,
att kostnaden täcks i samband med 2011 års bokslut, samt att medel för rivning av
övriga objekt prövas i samband med höstens beredning av budget för åren 2012-2015.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg
(KD) bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden beviljas anslag med dels 300 000 kronor för förvärv och rivning
av scoutstugan på väster i Hudiksvall, dels 350 000 kronor för rivning av tennistältet
vid Fredens Kulle, Hudiksvall,
att kostnaden täcks i samband med 2011 års bokslut, samt
att medel för rivning av övriga objekt prövas i samband med höstens beredning av
budget för åren 2012-2015.
______
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§ 203 Yttrande – Ett fiskefritt område i södra Bottenhavet för
att stärka beståndet av havslekande sik
Dnr 2011-373-435
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har möjlighet att lämna synpunkter på Fiskeriverkets förslag till
ändring av fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fisket i Skagerrak, Kattegatt
och Östersjön samt ett fiskefritt område i södra Bottenhavet för att stärka bestånden
av havslekande sik. Synpunkterna ska skickas till den nya Havs och vattenmyndigheten
senast 1 sep 2011.
Förslaget består av två delar, dels ett helt fiskefritt område sydost om Storjungfrun i
Söderhamns kommun samt fredning av sik under dess lekperiod mellan 15 oktober
och 30 november. Fredningen omfattar hela kuststräckan i Gävleborgs län samt kusten
till och med Älvkarleby kommun. Hudiksvalls kommun berörs därmed bara av
fredningen som innebär att fiske med handredskap efter andra arter än sik tillåts, dock
ska oavsiktlig fångst av sik omedelbart återutsättas. Däremot är fiske med
mängdfångande redskap förbjudet under sikens lekperiod. Vidare föreslås att
länsstyrelsen, om det kan tillåtas från fiskevårdssynpunkt, kan medge dispens för det
fiske som sker i yrkesmässig omfattning med mängdfångande redskap efter andra arter
än sik.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunen har ett omfattande fiskevårdsarbete och förslaget om fiskebegränsning
ligger helt i linje med det arbetet. Bestånden av sik har minskat betydligt och detta kan
vara ett sätt att vända den negativa trenden och återfå ett långsiktigt livskraftigt
bestånd av sik.
Ärendet har beretts i samråd med Norrhälsinge miljökontor.
Allmänna utskottet har förslagit att yttrande avges i enlighet med
kommunledningskontorets yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande från Hudiksvalls kommun i enlighet med kommunledningskontorets
yttrande.
______
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§ 204 Yttrande – Kvalitetsförbättringar i Natura 2000områden
Dnr 2011-392-430
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har möjlighet att lämna synpunkter över länsstyrelsens
förändringar av befintliga natura 2000-områden. Synpunkter ska lämnas senast 31
augusti 2011.
Kommunledningskontorets yttrande

Agön-Kråkön och Drakön-Tihällan
Positivt att dessa två områden slås ihop till ett område samt att yttergränserna stämmer
med naturreservatets gränser. Enligt Mats Axbrink, vid Norrhälsinge miljökontor har
skräntärna häckat i området 2010 och 2011. Det är därför tveksamt om arten
skräntärna ska tas bort från områdets artlista. I övrigt har vi inga synpunkter på
förändringarna av Natura-2000 områdena.
Ärendet har beretts i samråd med norrhälsinge miljökontor, tekniska förvaltningen och
plan- och byggkontoret.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande avges i enlighet med
kommunledningskontorets yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande från Hudiksvalls kommun i enlighet med kommunledningskontorets
yttrande.
______
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§ 205 Medlemskap i BiogasMitt
Dnr 2011-437-430
Ärendebeskrivning
Flera av kommunens lokala miljömål berör frågor om biogas. Även den i
kommunfullmäktige antagna avfallsplanen Kf § 86 (Dnr 2011-102-303) anger att vi har
som mål att sortera matavfallet för att användas i sikte på biogasproducerat
fordonsbränsle. Produktion och konsumtion av biogas förutsätter bland annat ny
infrastruktur i form av nytt system för insamling av hushållssopor och tankställen.
Mycket av detta kan eller bör inte kommunen själv arbeta med. Kommunen har dock
ansvar för hantering av hushållssopor samt utgör en stor aktör i kommunen när det
gäller inköp av tjänstefordon. I dagsläget finns inte möjlighet för kommunen att köpa
fyrhjulsdrivna miljöbilar eller större transportfordon som är miljöklassade då de som
idag finns på marknaden är gasdrivna.
Vid ett medlemskap i BiogasMitt får kommunen tillgång till ett brett nätverk via
BiogasMitt. Dubbelarbete förhindras, då BiogasMitt har kunskap om andra projekt i
regionen och kan förmedla kontakter. Kommunen kan också få hjälp av en
samordnande part som driver biogasfrågan i hela regionen och som ser helheten.
Viktigt, är också att vi ger en tydlig signal till andra aktörer att Hudiksvalls kommun
vill satsa på biogas.
Kostnaden för medlemskapet är för kommunens del, 10 000 kronor per år vilket
motsvarar paketerbjudande 1.
Styrgruppen för miljömålsarbete har föreslagit att kommunen tillsvidare ingår i ett
medlemskap i BiogasMitt enligt paketerbjudande nr 1, med en årlig kostnad om 10 000
kronor. (tre olika paketerbjudanden finns med kostnad, 10 000, 25 000 och 50 000
kronor).
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun, tillsvidare ingår i ett medlemskap i BiogasMitt.
att medel tas ur kommunalrådens anslag för ekokommunaktiviteter för år 2011.
______
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§ 206 Ekokommunarbete
Dnr 2011-436-403
Ärendebeskrivning
Majoritetens programförklaring anger en punkt om att; Lägga fast ett tydligt mål för att
göra Hudiksvall till en av Sveriges ledande ekokommuner och införa ett medvetet
miljötänkande inför varje politiskt beslut.
Hudiksvall är sedan 2002 medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner (SEKOM).
Föreningen är en frivillig samarbetsorganisation för hantering av gemensamma
strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.
För att kunna följa upp om kommunernas arbete leder till ett hållbart samhälle
rapporteras årligen tolv nyckeltal till SEKOM. Det är svårt att jämföra olika
kommuners nyckeltal då förutsättningarna varierar.
Med anledning av att förutsättningarna varierar mellan kommunerna är det svårt att
utse vilken kommun som är den ledande ekokommunen. Idag förekommer många
olika miljörankningar för att jämföra olika kommuners miljöarbete.
I dagsläget är ekokommunbegreppet och vad det innebär att vara en ekokommun för
lite känt bland politiker och tjänstemän. För att precisera hur Hudiksvalls kommun ska
arbeta för att införa ett miljöriktigt tänkande i alla politiska beslut och på så sätt bli en
ledande ekokommun, bör en plan för det arbetet tas fram.
Kommunledningskontoret föreslår att styrgruppen för miljömålsarbete får i uppdrag
att ta fram en plan för hur ekokommunbegreppet blir mer allmänt känt och hur de fyra
systemvillkoren ska tillämpas vid politiska beslut och inom kommunen som
organisation, samt att styrgruppen för miljömålsarbete får i uppdrag att beskriva vad
en ledande ekokommun innebär för Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att styrgruppen för miljömålsarbete får i uppdrag att ta fram en plan för hur
ekokommunbegreppet blir mer allmänt känt och hur de fyra systemvillkoren ska
tillämpas vid politiska beslut och inom kommunen som organisation, samt
att styrgruppen för miljömålsarbete får i uppdrag att beskriva vad en ledande
ekokommun innebär för Hudiksvalls kommun.
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§ 207 Inrättande av tjänst som kvalitetsstrateg
Dnr 2011-387-022
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i sin samordnande roll ansvaret över kommunens styrsystem.
För Hudiksvalls del har en modell med kvantitativa och kvalitativa åtaganden som
ställs mot tilldelad budget tillämpats. Tanken är att dessa åtaganden, årligen ska
processas fram i dialog och slutas mellan kommunfullmäktige och nämnderna och
sedan vidare ner i förvaltningarna.
För att ett styrsystem med åtaganden/mål ska fungera förutsätts ett väl fungerande
uppföljnings- och utvärderingssystem. Den ekonomiska och kvantitativa
uppföljningen fungerar idag tämligen väl. Den kvalitativa fungerar däremot betydligt
sämre.
”Översyn av styrningen i Hudiksvalls kommun” som genomfördes av Ernst & Young
2003 och Åke Lindströms ”Översyn av kommunledningskontoret i Hudiksvalls
kommun” kunde båda konstatera att brister fanns i verksamhetsuppföljning. En ny
tjänst föreslogs att inrättas med uppdraget att leda arbetet med uppföljning och
utvärdering i kommunen.
Kommunens revisorer har också i flera sammanhang påtalat bristen på central
kvalitetsuppföljning och att åtagandena/målen därigenom tenderar att inte bli de
styrmedel de är avsedda att vara.
År 2007 inrättades en ny tjänst som utvecklingsstrateg, en tjänst som i dagsläget är
vakant och vars arbetsuppgifter i flera delar övergått till kommunchefens ansvar.
Övriga arbetsuppgifter kan fördelas på andra befattningshavare.
Kommunledningskontoret har föreslagit att tjänsten som utvecklingsstrateg upphör
och att en tjänst som kvalitetsstrateg inrättas. Tillsättningen av en sådan tjänst bör
lämpligen delegeras till kommunchefen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar
att tjänsten som utvecklingsstrateg vid kommunledningskontoret upphör.
att en tjänst som kvalitetsstrateg inrättas vid kommunledningskontoret.
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§ 208 Framtidens Folkets Hus i Hudiksvall
Dnr 2010-167-802
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar om arbetet kring Folkets Hus framtida drift
och om den studieresa som gjorts med besök i Västerås, Gävle och Bollnäs.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunchefen får i uppdrag att formulera en
intresseanmälan för restaurangverksamheten i plan 1, Folkets Hus, under 2012.
Vid kommunstyrelsens sammanträde läser Jonas Holm (M) upp, av majoritetspartierna
formulerad, Vision gällande Folkets Hus, och meddelar att denna kommer att tas upp
på nästa sammanträde med allmänna utskottet.
Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att formulera en
intresseanmälan för restaurangverksamheten i plan 1 och 2, Folkets Hus, under 2012.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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 kommunchefen får i uppdrag att formulera en intresseanmälan för
restaurangverksamheten i plan 1, Folkets Hus, under 2012.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson
(S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
____
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§ 209 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2011-433-002
1

Delegationsbeslut fattade av personalchefen juli 2008 – juni 2011

2

Dnr 2011-20-100
Rapport Lupp 2010 – Hudiksvall, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

3

Dnr 2011-217-143
Beslut om beviljat bidrag till byalag, Lindefallets Byaråd

4

Dnr 2011-293-143
Beslut om beviljat bidrag till byalag, Bobygdens Framtid ek förening
Dnr 2011-356-700

5

Påtecknat avtal med Landstinget Gävleborg om folkhälsosamordnare
Dnr 2011-223-212

6

Utställning LIS-områden, Tematiskt tillägg Översiktsplan Nordanstigs kommun
Dnr 2011-407-106

7

Slutrapport, Transportanalys för Bergslagsdiagonalen
Dnr 2011-332-280

8

Länsstyrelsens beslut att avslå kameraövervakning vid Bruno drop in solarium
Dnr 2011-414-108

9

10
11

Förvaltningsrättens dom att upphäva tekniska nämndens beslut om försäljning
av andelar i samfälligheter i Lingarö by
Dnr 2011-431-100
Länsstyrelsens förteckning över pliktleverans, Gävleborgs läns
författningssamling 2009
Dnr 2010-341-531
Landstingets beslut gällande bildande av Regional kollektivtrafikmyndighet
Dnr2011-439-532

12

Yttrande över Kapacitetsutredningen
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§ 210 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2001-05-24
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-05-31 och 2011-06-21
____
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§ 211 Motion om höjning av normen, för barn i
försörjningsstöd
Dnr 2011-255-008
Ärendebeskrivning
Susanne Östh (S), Bjuråker, har, i en motion, föreslagit, att Hudiksvalls kommun höjer
normen för barn i försörjningsstöd.
Yttrande från social- och fritidsnämnd

Kommunfullmäktige har vid två tillfällen, 2005 och 2010, höjt normen för
försörjningsstöd för barnfamiljer i Hudiksvalls kommun. Båda besluten grundade sig
på det faktum att barnbidraget och flerbarnstilläggen höjdes och att man ville att denna
höjning även skulle komma dessa familjer tillgodo.
Hudiksvalls kommun har idag en norm för barnfamiljer som är högre än riksnormen:
1 barn: 100 kronor mer i månaden
2 barn: 350 kronor mer i månaden
3 barn: 600 kronor mer i månaden
4 barn: 850 kronor mer i månaden
5 barn: 1 100 kronor mer i månaden
6 barn: 1 700 kronor mer i månaden
Kostnaden för den höjda normen beräknas i år till cirka 700 000 - 1 000 000 kronor.
När det gäller barnfamiljer som lever på försörjningsstöd under längre perioder så kan
de, utifrån ett barnperspektiv, beviljas ekonomiskt bistånd även utöver normen. Det
kan exempelvis vara extra klädbidrag vid säsongsbyte eller vid högtid, såsom student,
cykel, skolresor, resor till släkt, spädbarnsutrustning m m.
Social- och fritidsnämnden föreslår, utifrån yttrandet, att motionen kan anses besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 212 Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 avseende vindkraft har varit föremål
för samråd under hösten 2009. Den därpå följande utställningen som genomfördes
under 2010 antogs aldrig av kommunfullmäktige. Efter valet 2010 har
kommunstyrelsen beslutat om planeringsförutsättningar för vindkraft (§ 53/2011).
Därefter har kommunfullmäktige gjort en studieresa till Havsnäs i Strömsunds
kommun och hållit en direktivdebatt i fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2011 (§ 152/2011) om direktiv för det fortsatta
arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft: Det nya
utställningsförslaget ska öppna för områden med goda vindförhållanden där
riksintresseområden prioriteras. Till varje föreslaget område ska fotoanimeringar visas.
Dessutom ska möjligheten att skriva in krav på bygdepeng i enlighet med
regionstyrelsens rekommendation om 1 % undersökas. I beslutet ingick även att
vidareutveckla möjligheten att skapa incitament till lokalt delägande.
Plan- och bygglovskontoret har därefter upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008 avseende vindkraft, vilket redovisas i handlingen Översiktsplan för
vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008. Utställningshandling 2.
Enligt plan- och bygglagen ska utställning ske i minst två månader. Efter
utställningstiden ska kommunen sammanställa de avlämnade synpunkterna och
redovisa sina förslag med anledning av dem i ett utlåtande. Kommunfullmäktige
kommer därefter att ta beslut i ärendet, vilket kan ske tidigast i november 2011.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Till kommunstyrelsens sammanträde har förslaget till tematiskt tillägg kompletterats
samt ett beslutsförslag från Göte Bohman (MP) delats ut. Beslutsförslaget innefattar
förslag om att kommunstyrelsen beslutar att ställa ut Förslag till översiktsplan för
vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008 och att paragrafen förklaras omedelbart
justerad.
Vi kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh och
planarkitekt Kristupas Liorancas i ärendet.
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Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att Göte Bohman (MP) ska
anses vara jävig i ärendet och kräver att kommunstyrelsen voterar i frågan.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Votering om jävsfrågan

Ordföranden framställer voteringsproposition som godkänns. Den som anser att Göte
Bohman inte är jävig röstar JA. Den som anser Göte Bohman är jävig röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen ansett Göte Bohman vara jävig i ärendet.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att Göte
Bohman (MP) inte ska anses vara jävig.
Yrkanden

Göte Bohman (MP), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M) yrkar
bifall till det utdelade beslutsförslaget från Göte Bohman.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag till Göte Bohmans förslag.
Stefan Bäckström (C) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Bilaga § 212
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Göte Bohmans förslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut Förslag till översiktsplan för vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008, samt
att paragrafen justeras omedelbart.
Emot beslutet reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson
(S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

