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§ 73 Redovisning av Hälsinglands Museums verksamhet
Ärendebeskrivning
Museichef Gunilla Stenberg informerar kommunstyrelsen om Stiftelsen Hälsinglands
Museums verksamhet avseende verksamhetsåret 2012, aktiviteter och utställningar,
samt redovisar aktiviteter som kommer att genomföras 2013.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 74 Årsredovisning för Hudiksvalls kommun år 2012
Dnr 2013-128-042
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse för kommunkoncernen och
kommunens förvaltningar inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
och noter. Separata årsredogörelser från nämnderna och koncernföretagen ingår.
Det är positivt att konstatera att årets resultat för kommunens förvaltningar är + 56,9
miljoner kronor och att det samlade resultatet för kommunkoncernens är + 63,2
miljoner kronor. I kommunkoncernen ingår förutom förvaltningarna även
koncernföretagen. Nedanstående kommentarer inriktas på kommunens förvaltningar
som är den dominerande enheten i koncernen. För kommunkoncernen hänvisas till
förvaltningsberättelsen och övriga avsnitt i årsredovisningen.
I budgeten för nämndernas verksamheter 2012 ingick indexuppräkningar, förändringar
p.g.a. kvantitetsutvecklingen, riktade tillskott/avdrag och en särskild reducering. Som
framgår av årsredovisningen har verksamheterna klarat av sina uppdrag inom budget
på ett bra sätt. Tillsammans med främst bättre skatteavräkningar och en
engångsåterbetalning från AFA Försäkring har det medfört ett positivt årsresultat som
stärker upp det egna kapitalet och stabiliserar ekonomin.
De senaste årens utveckling har tydligt visat hur beroende den svenska ekonomin är av
omvärlden och hur snabbt det påverkar kommunsektorn. I Sveriges
Kommuner och Landstings (SKL) ekonomiprognos, i februari 2013, kvarstår
uppfattningen att det kommer att ta tid innan svensk ekonomi fullt ut är på fötter igen.
För den kommande budgetperioden 2013 och framåt, är februariprognosen snarlik
tidigare prognoser men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultat

Kommunens resultat för 2012 är + 56,9 miljoner kronor (2011: + 43,9 miljoner
kronor). I resultatet ingår den taxefinansierade va/renhållningsverksamheten med 6,9
miljoner kronor.
Årsresultatet är bättre än det budgeterade som var ett nollresultat om man inkluderar
tilläggsanslag under året. I årsbudget var årets resultat + 10 miljoner kronor.
Årsresultatet är bättre än halvårsprognosen, som pekade på + 45 miljoner kronor, och
överstiger även det finansiella målet.
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Kommunen uppfyller lagens krav på balans för 2012 och några åtgärder med
hänvisning till balanskravet behöver inte vidtas.
I bokslutet har inga korrigeringar gjorts av budgetanslag om de faktiska kvantiteterna
(antal elever, hemtjänsttimmar etc.) avvikit mot de budgeterade.
Det positiva resultatet 2012 är mycket glädjande. Det underlättar arbetet framöver och
kommunen kan koncentrera sig på att komma tillrätta med de obalanser vi har i några
av nämndernas skattefinansierade verksamheter och det omstruktureringsarbete som
bland annat befolkningsförändringar och pensionsavgångar medför.
Årsresultaten har varit positiva i flera år men har de senaste åren haft en vikande trend
fram till 2011. Tidigare år har resultatet i stor utsträckning berott att positiva
finansnetton varit större än budget. I bokslut 2012 är bilden delvis en annan.
Verksamhetens nettokostnad som omfattar nämnder, pensionsavsättningar,
avskrivningar, oförutsett m m uppgick till 1 717 miljoner kronor viket är något lägre än
2011 och 42 miljoner kronor lägre än budget.
Enbart nämndernas nettokostnad är 9 miljoner kronor bättre än budget vilket kan
jämföras med årsprognosen vid halvårsskiftet som pekade på en avvikelse med – 10
miljoner kronor. Av de åtta nämnderna har tre nämnder positiva budgetavvikelser, +
16 miljoner kronor, medan fem nämnder har negativa avvikelser - 7 miljoner kronor.
Några av budgetavvikelserna är av engångskaraktär. I en del fall är de en följd av det
pågående arbetet med de strukturella förändringarna. I bokslutet redovisas inga
specifikt nya faktorer och problemområden att ta hänsyn till utan det pågående
stabiliserings- och utvecklingsarbetet kan fortsätta.
Nämndernas verksamheter har gjort många insatser för att klara sina åtaganden inom
budget med lyckat resultat. Nämnderna bedömer att de uppfyllt åtagandena gentemot
kommunfullmäktige på ett tillfredsställande sätt och att innehållet i verksamheterna
utvecklas i riktning mot de långsiktiga målen.
Förutom nämndernas verksamheter finns några centrala kostnader och intäkter som
påverkat bokslutet (beloppen anges i miljoner kronor).
Lägre avtalsenliga avgifter AFA-Försäkring (+ 36,2)
Upp/nedskrivning av fastigheter (+6,0)
Tillskott till Fiberstaden AB för samverkansprojekt (- 3,2)
Justerandes
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Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning uppgick till 1 769 miljoner kronor (2011;
1754 miljoner kronor) och blev 18 miljoner kronor mer än budget.
Finansnettot är positivt + 4 miljoner kronor (2011; + 9 miljoner kronor) vilket är 2
miljoner kronor mindre än budget. Både realiserad avkastning på finansiella placeringar
och låneräntor blev lägre än budget.
Användningen av medlen till pensionsutbetalningar respektive investeringar anpassas
till pensionsprognoser och investeringsplaner. Inga medel har ianspråktagits under
året. Sammanlagt hade kommunen 541 miljoner kronor långsiktigt placerade till
pensioner och investeringar (marknadsvärde vid årsskiftet). Pensionsplaceringarna
motsvarar 31 procent av kommunens totala pensionsförpliktelser.
Finans

De finansiella målen har samtliga uppnåtts. De avvikelser mot årsbudget som
redovisas för investeringar och upplåning beror på en förskjutning från 2011 och ligger
inom ramen för den långsiktiga strategin.
Investeringarna uppgick till 161 miljoner kronor (2011; 151 Mkr). Av investeringarna
avser hälften de prioriterade områdena; vård, omsorg och utbildning. Investeringarna
var totalt 17 miljoner kronor lägre än budget men det finns både positiva och negativa
budgetavvikelser för vissa specifika investeringsprojekt. Investeringsnivån ger en
fortsatt likvid påfrestning.
Likviditeten har stabiliserats på genomsnittsnivån 51 miljoner kronor. Utvecklingen
påverkas främst av verksamheternas resultatutveckling, skatteintäkter,
statsbidrag/utjämning, finansnetto samt investeringsverksamhet och upplåning.
I bokslutet uppgår de likvida medlen till 101 miljoner kronor vilket är 29 miljoner
kronor högre än vid ingången av året. Av de samlade likvida medlen i bokslutet avser
43 miljoner kronor va- och renhållningsverksamheterna. Likviditeten är
tillfredsställande.
Kommunens låneskuld var i bokslutet 173 miljoner kronor (2011; 142 miljoner
kronor). Låneskulden för va/renhållningsverksamheten ökade med 18 miljoner kronor
till 113 miljoner kronor. För den skattefinansierade verksamheten ökade låneskulden
med 13 miljoner kronor till 60 miljoner kronor
Soliditeten har under flera år förändrats i liten utsträckning. Under året har soliditeten
minskat från 69 till 68 procent. Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som är
finansierade av eget kapital. Tar man hänsyn till kommunens totala pensionsförpliktelser har soliditeten ökat från 21 till 22 procent.
Justerandes
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Bokslutet har belastats med 3,2 miljoner kronor som är ett tillskott till Fiberstaden AB
för projekt Gunilla (KF § 50 år 2009). I not 3 redovisas de jämförelsestörande poster
som ingår i bokslutet.
I bokslutet har en avsättning gjorts som påverkat årets resultat. Pensionsskulden har
ökats med 11,9 miljoner kronor till 84,1 miljoner kronor.
Inom det egna kapitalet har avsättningar gjorts till en social investeringsfond och en
miljöfond enligt KF § 142 år 2012 med 5 miljoner kronor vardera. Avsättningarna
påverkar inte bokslutsresultatet.
Personal

Sjukfrånvaron har ökat med 0,2 procentenheter under 2012. Från 5,5 procent till 5,7
procent. Ökningen har främst skett bland männen, men även kvinnorna har ökat sin
sjukfrånvaro i jämförelse med 2011. Det är främst kommunlednings- och tekniska
förvaltningen som ökat sin sjukfrånvaro med 1,8 respektive 1,6 procentenheter.
Långtidsfrånvaron (> 60 dagar) som andel av den totala sjukfrånvaron har minskat i
jämförelse med 2011, från 50 till 49,5 procent.
Medelåldern bland kommunens anställda är 48 år.
Anmälda antalet arbetsskador har ökat och anmälda tillbud har minskat.
Ingenjörer, förskollärare, sjuksköterskor, psykologer och kockar är exempel på
bristyrken framöver.
Uttaget av mertid (fyllnadstid, enkel och kvalificerad övertid) har minskat med 8641
timmar. En förklaring är att mertid och övertid i allt större utsträckning regleras
genom lokala arbetstidsavtal, där arbetad tid kompenseras timme mot timme.
Anställningsform och antalet anställda inom kommunen
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade, omräknat till
årsarbeten

År 2012
3 088
271
288 (489 087 timmar)

---------Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

År 2008
3 160
344
293 (498 404 timmar)
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att bokslutet
belastas med 3 180 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt Gunilla 2012, att
fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2012, samt att fastställa den
sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2012
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall om
Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2012. Personalchef Maria Larsson informerar
om personalåret, 2012.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bokslutet belastas med 3 180 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt Gunilla
2012,
att fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2012, samt
att fastställa den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2012
______
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§ 75 Tilläggsanslag för år 2013
Dnr 2013-129-042
Ärendebeskrivning
Kommunens investeringsverksamhet är i många fall flerårig och avvikelser i bokslut
har ofta sin grund i tidsförskjutningar. För investeringar som tidsmässigt har försenats
har budgeterade medel 2012 inte använts, men kommer att ianspråktas 2013 eller
senare till avsett ändamål. Omvänt kan investeringar ha tidigarelagts och medfört
underskott mot budget 2012.
Investeringar som är avslutade 2012 förs inte vidare utan avslutas i bokslut 2012.
Totalt finns begäran om tilläggsanslag med 29 891 000 kronor på investeringsbudgeten. I förslaget ingår att tekniska förvaltningen på några projekt inte för med sig
underskott på 13 850 000 kronor trots att anslag finns 2013.
Beviljat lån under 2012 till Delsbo Filmhus har inte betalats ut under 2012 varför
tilläggsanslag erfordras på finansieringsbudgeten 2013.
Från förvaltningarna har framställningar inkommit om tilläggsanslag på 2013 års
driftbudget på sammanlagt 1 420 000 kronor. I beloppet ingår tilläggsanslag till sju
arbetsenheter med resultatbalansering på omsorgsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tilläggsanslag beviljas på 2013 års
investeringsbudget med 29 891 000 kronor enligt bilaga 1, att tilläggsanslag beviljas på
2013 års driftbudget med 1 420 000 kronor enligt bilaga 2, samt att tilläggsanslag
beviljas på finansieringsbudgeten med 270 000 kronor enligt bilaga 3.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsanslag beviljas på 2013 års investeringsbudget med 29 891 000
kronor, enligt bilaga 1
att tilläggsanslag beviljas på 2013 års driftbudget med 1 420 000 kronor, enligt bilaga 2
att tilläggsanslag beviljas på finansieringsbudgeten med 270 000 kronor, enligt bilaga 3
Justerandes
sign:
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§ 76 Bokslut 2012 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Dnr 2013-122-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat bokslut 2012 för Hudiksvalls
kommuns donationsförvaltning.
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Allmänna utskottet har föreslagit att bokslutet 2012 för Hudiksvalls kommuns
donationsfonder fastställs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslutet 2012 för Hudiksvalls kommuns donationsfonder.
______
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§ 77 Revidering av Hudiksvalls kommuns donationsfonder
Dnr 2012-251-046
Ärendebeskrivning
Under 2009 beslutade riksdagen om vissa ändringar i stiftelselagen (1994:1220) och i
viss annan lagstiftning som berör stiftelser. Förändringarna berör dels stiftelser som
bildas av eller tillsammans med staten, kommun eller landsting, så kallade kommunala
stiftelser, och dels donationsfonder.
För Hudiksvalls kommuns stiftelser medför förändringarna bland annat att
-

samtliga ska registreras hos länsstyrelsen och tilldelas ett organisationsnummer
senast under 2015

-

förutsättningarna för att förändra föreskrifter som avser ändamålet mildras

-

förutsättningarna för att avveckla små stiftelser utökas

Allmänna utskottet beslutade, § 119/2012, att återremittera ärendet till lärande- och
kulturnämnden samt social- och fritidsnämnden för yttrande. Vidare föreslog allmänna
utskottet att en ändring i föreskrifterna för Hudiksvalls Kommuns allmänna
musikstiftelse skulle beaktas, skrivningen, musikaliskt begåvade tas bort och ny lydelse
blir, Till förmån för ungdom för fortsatt utövning av sång och musik.
Kommunledningsförvaltningen har tagit del av lagförändringarna och lärande- och
kulturnämnden samt social- och fritidsnämnden yttranden och föreslår att
föreskrifterna för Hudiksvalls Kommuns allmänna musikstiftelse ändras till: Till förmån
för ungdom för fortsatt utövning av sång och musik, att gåvomedlen enligt bilaga 2, rev 2013-03-01,
utgår ur donationsförvaltningen och redovisas som gåvomedel på kommunens
balansräkning, att fastställa framtida donationsförvaltning enligt bilaga 2, rev 2013-03-01,
samt att uppdra åt ekonomiavdelningen att upprätta erforderliga handlingar och
ansöka om permutation hos Kammarkollegiet
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att föreskrifterna för Hudiksvalls Kommuns allmänna musikstiftelse ändras till: Till
förmån för ungdom för fortsatt utövning av sång och musik,
att gåvomedlen enligt bilaga 2, rev 2013-03-01, utgår ur donationsförvaltningen och
redovisas som gåvomedel på kommunens balansräkning,
att fastställa framtida donationsförvaltning enligt bilaga 2, rev 2013-03-01, samt
att uppdra åt ekonomiavdelningen att upprätta erforderliga handlingar och ansöka om
permutation hos Kammarkollegiet
______
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§ 78 Anmälan av delegationsbeslut avseende
nyupplåning, omsättning av lån samt kommunal
borgen
Dnr 2013-130-002
Ärendebeskrivning
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.
Upplåningsramar och kommunal borgen för 2012 beslutade 2011-12-19 § 221, med
utökning av borgensramen 2012-09-24 § 139
Låntagare

Hudiksvalls
kommun

Ram

Delegationsbeslut Ram

Delegationsbeslut

Nyupplåning Nyupplånat

Omsättning Omsättning

68 mkr

20,5 mkr

Kommunala bolag Ram

35 mkr

14,5 mkr

Delegationsbeslut Ram

Delegationsbeslut

Borgen
nyupplåning

Borgen
omsättning

Borgen
omsättning

AB
50 mkr
Hudiksvallsbostäder

25 mkr

360 mkr

122,5 mkr

Fastighets AB
Glysis

-

-

20 mkr

-

Forssågruppen AB

10,2 mkr

-

25,2 mkr

22 mkr

Glysisvallen AB

3 mkr

-

-

-

Summa

63,2 mkr

25 mkr

405,2 mkr

144,5 mkr

Borgen
nyupplåning

Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

16 (54)

Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 79 Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning ek. för.
Dnr 2013-157-045
Ärendebeskrivning
Hälsingeutbildning ekonomisk förening (Hutb), bedriver gemensamma projekt med
vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland. Kommunerna får intäkter
från Hutb som sedan söker medel från EU:s utvecklingsfonder och Region Gävleborg.
Detta förfarande leder ofta till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara
betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett
borgensåtagande enligt beslut i kommunfullmäktige, § 6/2010. Det beslutet var giltigt
till utgången av 2012, varför förnyelse av besluten behöver ske. Det ursprungliga
borgensåtagandet var på 8 miljoner kronor.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och förslaget är att Hutb
beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad kontokredit.
Beslutet om borgen bör tidsbegränsas och avser perioden fram till 31 december 2014.
Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns vuxenutbildningsenhet
utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom räntekostnader inte får ingå i
bidragsansökan till EU.
Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför föreslås, rent praktiskt,
att Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär mot föreningen.
Krediten kommer att läggas i den bank, där kommunen f n har sin koncernkredit.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls kommun lämnar borgen
för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildnings ekonomiska förening, under
förutsättning att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen enligt
förslaget, att Hudiksvalls kommun, som säkerhet, kräver underborgen från samtliga
deltagande kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, att
kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen sträcker sig till 31 december
2014, samt att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska belasta
respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt
Hälsingeutbildnings ekonomiska förening, under förutsättning att övriga kommuner i
Hälsingland beslutar om underborgen enligt förslaget,
att Hudiksvalls kommun, som säkerhet, kräver underborgen från samtliga deltagande
kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets fördelningsmall,
att kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen sträcker sig till 31 december
2014, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 80 Flyktingmottagande
Dnr 2012-498-133
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 20 november 2012 att ge Social
och Fritidsförvaltningen i uppdrag att skyndsamt göra en bedömning över Hudiksvalls
kommuns möjlighet att öka flyktingmottagandet.
Inströmningen av flyktingar och ensamkommande barn har ökat kraftiget det senaste
året. Migrationsverket har gjort en beräkning att inströmningen av flyktingar till
Sverige förväntas till ca 60 000 personer samt 4000 ensamkommande barn under 2013.
Den stora flyktingströmningen förorsakas till stor del av asylsökande från Syrien. De
beviljas i de flesta fall tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) om tre år, vilket innebär att de
beräknas kunna återvända hem när kriget lugnat sig. Länsstyrelsen i Gävleborg har
uppvaktat samtliga kommuner i länet med en förfrågan om mottagandet av flyktingar
och ensamkommande barn kan utökas.
Mottagande under 2012
Social- och Fritidsnämnden har enligt kommunens reglemente ansvaret för
kommunens flyktingmottagande. Kommunen har ett tillsvidareavtal med Länsstyrelsen
om ett mottagande av flyktingar motsvarande 70-90 personer inkl. ensamkommande
barn per år. Flyktingarna placeras i bostäder i Hudiksvall, Iggesund, Forsa och Delsbo
med närhet till allmänna kommunikationer. För de ensamkommande barnen finns ett
hem för vård och boende (HVB) vid Forsa Folkhögsskola med 10 platser samt en +
18-verksamhet med egna lägenheter i Forsa. En del ensamkommande barn har
särskilda behov och placeras då i specialiserade HVB eller i familjehem. Under 2012
har kommunen tagit emot 90 personer inkl. de ensamkommande barnen.
Utöver kommunens mottagande har Migrationsverkets enhet i Söderhamn lokaliserat
asylsökande i kommunen. De har 178 platser vid Svanbacken i Delsbo, 100 platser vid
Njutångersgården i Njutånger samt ca 50 platser utlokaliserade i lägenheter i
kommunen, främst i Iggesund.
Ett privat HVB finns i kommunen som tar emot 10 ensamkommande barn. Sundsvall
och Gävle kommun placerar ensamkommande barn där.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Förslag från Svågadalen
Svågadalsförvaltningen har tagit fram förslag till att bidra till att öka
flyktingmottagandet i kommunen:


Ensamkommande barn i åldern 7-12 år i familjehem i Svågadalen



Flyktingfamiljer med barn i Brännås



Nyproduktion av ett HVB för ensamkommande barn i åldern 11-16 år i Ängebo.

Tillgången på bostäder i kommunen
För att öka mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn erfordras lägenheter.
För att skapa platser för ensamkommande barn erfordras trapphus med flera
lägenheter utifrån att nuvarande HVB Västerbos lokaler i elevhem inte är lämpligt.
Tillgången på lägenheter via Hudiksvalls bostäder är mycket begränsad. Antalet lediga
lägenheter har enligt bostadsbolaget aldrig varit så lågt och utsikten att det ska bli
bättre finns inte inom rimlig tid. Flyktingenheten inom Social- och Fritidsförvaltningen
har skapat kontakt med privata fastighetsägare för att om möjligt finna fler bostäder i
deras bestånd. Privata fastighetsägarnas situation är likvärdig med Hudiksvalls
bostäders.
---------Social- och fritidsnämnden har föreslagit att avtal om mottagande av flyktingar med
70-90 personer per år inkl. ensamkommande barn, bibehålls, men om bostäder finns
tillgängliga och familjehem kan hittas, kan kommunen tillfälligt ta emot fler än 90
personer utanför avtalet och att anvisningar sker i hela kommunen för att främja
landsbygdsutveckling, att avslå Svågadalsförvaltningens förslag om utökat mottagande
av flyktingar och ensamkommande barn med placering i Svågadalen, samt att
förvaltningen får i uppdrag ur detta bredare perspektiv söka möjligheter att ta emot
fler flyktingar i hela Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (54)

Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att bibehålla avtal om mottagande av flyktingar med 70-90 personer per år inkl.
ensamkommande barn, men
att om bostäder finns tillgängliga och familjehem kan hittas, kan kommunen tillfälligt
ta emot fler än 90 personer utanför avtalet och att anvisningar sker i hela kommunen
för att främja landsbygdsutveckling,
att avslå Svågadalsförvaltningens förslag om utökat mottagande av flyktingar och
ensamkommande barn med placering i Svågadalen, samt
att social- och fritidsförvaltningen får i uppdrag ur detta bredare perspektiv söka
möjligheter att ta emot fler flyktingar i hela Hudiksvalls kommun.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 81 Avfallshantering i Hälsingland
Dnr 2012-279-455
Ärendebeskrivning
De kommunala avfallsplanerna i Hälsingland och dess giltighetsperiod börjar närma sig
sitt slut i flera kommuner. Under 2012 har nya nationella miljömål och nationell
avfallsplan beslutats och trätt i kraft. Under hösten väntas en utredning som bland
annat ger förslag om ökat kommunalt ansvar om insamling av
producentansvarsmaterial. Utredningen kommer att behandlas i regeringen.
Biogasfrågan är en allt viktigare utvecklingsfråga.
Styrgruppen i samarbetsforumet Avfall Hälsingland föreslår att upprättande av nya
kommunala avfallsplaner sker i samarbete inom Hälsinglands kommuner på
motsvarande sätt som skedde förra gången avfallsplaner upprättades. Arbetet föreslås
starta våren 2013 och avslutas under året. Tidsmässigt kan en avfallsplaneperiod då
omfatta 2014-2018, vilket väl överensstämmer med giltighetsperioderna för de
nationella miljömålen och den nationella avfallsplanen.
Styrgruppen har föreslagit att arbetet drivs via en projektgrupp inom det pågående
samarbetet inom Avfall Hälsingland (renhållare), men att det lokalt i varje kommun
bildas en arbetsgrupp bestående av såväl tjänstemän som politiker. Arbetsgruppen
beslutas lämpligen i kommunstyrelsen. I varje arbetsgrupp utses en kontaktperson som
den regionala projektgruppen kommunicerar med.
Extern resurs ska upphandlas för att driva arbetet som finansieras av kommunernas
renhållare.
Då de kommunala avfallsplanerna ska beslutas i kommunfullmäktige rekommenderas
respektive kommunstyrelse besluta om medverkan i arbetet.
---------Tekniska nämnden har föreslagit att kommunen ska medverka i framtagandet av
kommunala avfallsplaner i samarbete mellan Hälsinglands kommuner, att revidera
befintliga kommunala föreskrifter, att utse lokal arbetsgrupp bestående av Majvor
Westberg-Jönsson (S), Lars-Olof Widell (C) samt Pär Norberg från avfallsavdelningen
och representant från miljökontoret, samt att utse Pär Norberg som kontaktperson i
arbetsgruppen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ska medverka i framtagandet av kommunala avfallsplaner i samarbete
mellan Hälsinglands kommuner,
att revidera befintliga kommunala föreskrifter,
att utse lokal arbetsgrupp bestående av Majvor Westberg-Jönsson (S), Lars-Olof
Widell (C) samt Pär Norberg från avfallsavdelningen och representant från
miljökontoret, samt
att utse Pär Norberg som kontaktperson i arbetsgruppen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 82 Granskning av hantering av ordförandeskap i socialoch fritidsnämnden
Dnr 2012-136-023
Ärendebeskrivning
Revisionen har granskat hanteringen av att ordförande i social- och fritidsnämnden
tillfälligt lämnat sitt uppdrag. Granskningen har skett med biträde av PwC.
Sammanfattningsvis har kommunrevisorerna gjort följande bedömningar:


Formella dokumenterade beslut i kommunala instanser saknas. Vi har inte
heller funnit att beslut om hanteringen kunnat ske enligt lämnade delegationer.



De beslut som borde lyfts upp för beslut i kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen är den tillfälliga tjänstebefrielsen, innehållet i uppdraget
under tjänstebefrielsen samt arvodesfrågan.

Revisorerna har speciellt fäst uppmärksamheten på att samtliga beslut skall
protokollföras så att det tydligt framgår av besluten vem som fattat dessa och med
stöd av vilken delegation respektive beslut fattats.
Revisionen önskar kommunstyrelsens kommentar.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Till kommunstyrelsens sammanträde har ordföranden och vice ordföranden lämnat in
förslag till kommentarer från kommunstyrelsen och föreslår att yttrandet godkänns
som svar till revisionen.
Förslag till yttrande
” Vi har mottagit revisionens synpunkter på denna ovanliga situation. Vi tar till oss och
instämmer i revisionsrapportens bedömning, att det är av stor vikt att erfarenheter dras
av denna situation inför framtida liknande händelser.
När det aktuella ärendet akut dök upp, försökte vi hantera det ur ett medmänskligt
perspektiv och på bästa sätt.
Vi har nu ändrat rutinerna, så att om liknande fall inträffar, kommer hanteringen ske
enligt revisionens förslag.”
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Kent Sjöberg (KD), att ovanstående
yttrande godkänns som kommentar till revisionens granskning av ärendet
Uno Jonsson (S), Olle Borgström och Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand
återremiss, för att närmare utröna vilka riktlinjer som gäller. I andra hand yrkas avslag
till föreslaget yttrande.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons m.fl.
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår dettas varvid votering
begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns, den som vill att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde röstar JA, den som röstar bifall till Uno Jonssons m.fl.
återremissyrkande röstar NEJ. Vinner JA har kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP)
röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Lena Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V), röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med åtta ja-röster mot sju nej-röster beslutat att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde.
Emot beslutet och till förmån för Uno Jonssons m.fl. återremissyrkande, reserverar sig
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Lena Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
Därefter, framställer ordförande proposition om bifall antingen till Kent Sjöbergs
förslag, eller till Uno Jonssons m.fl. förslag om avslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kent Sjöbergs förslag, att ovanstående yttrande godkänns som kommentar till
revisionens granskning av ärendet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ovanstående yttrande som kommentar till revisionens granskning av
ärendet.
Emot beslutet och till förmån för Uno Jonssons m.fl. förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Lena
Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 83 Information om Leader Hälsingebygdens verksamhet

Ärendebeskrivning
Leader Hälsingebygdens vice ordförande, Hans Lindstedt och verksamhetsledare Lars
Norin, informerar kommunstyrelsen om Leader Hälsingebygdens verksamhet. Leader
arbetar för at utveckla landsbygdens ekonomi och bygger på ett lokalt trepartnerskap
mellan offentliga, privata och ideella instanser.
EU går in i en ny programperiod, 2014 – 2020 och arbete ska startas med mobilisering
och strategier för bildande av nytt leaderområde.
Ordföranden tackar för informationen.
________

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 84 Regional biogasanläggning för behandling av
matavfall
Dnr 2013-156-106
Ärendebeskrivning
Östersunds och Sundsvalls kommuner har inbjudit till samverkan kring insamling av
matavfall och byggande av biogasanläggning. Vid ett möte i mars 2013 gjordes en
överenskommelse om ett gemensamt och förutsättningslöst arbete för att skapa ett väl
förankrat beslutsunderlag för beslut om eventuell etablering av en regional
biogasanläggning.
En viljeförklaring har upprättats för underskrift av samtliga deltagande kommuner.
En kontaktperson från varje kommun ska utses.
Allmänna utskottet har förslagit att viljeförklaringen godkänns samt att teknisk chef
Jan Kroppegård utses till kontaktperson från Hudiksvalls kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde tillstyrker Kent Sjöberg (KD), allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna viljeförklaringen, samt
att utse teknisk chef, Jan Kroppegård, som kontaktperson från Hudiksvalls kommun.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 85 Ansökan om medfinansiering av affärsplan för
Hudiksvalls hydraulikkluster
Dnr 2012-315-141
Ärendebeskrivning
I syfte att stärka den regionala utvecklingsmiljön inom hydraulik- och
mekatronikområdet har kommunen och ett antal av de större hydraulikföretagen i
Hudiksvall påbörjat ett närmare samarbete. Det har resulterat i att Hudiksvalls
hydraulikkluster ideell förening har bildats och att en förstudie kring förutsättningarna
för att gå vidare har genomförts. Förstudien visar på mycket goda
utvecklingsmöjligheter men betonar att förutsättningen för att det ska lyckas är att
näringsliv, kommun och universitet/högskola långsiktigt samverkar.
Vid en träff mellan kommunen och styrelsen för Hudiksvalls hydraulikkluster den 27
februari föreslogs att nästa steg i utvecklingsarbetet är att utarbeta en affärsplan.
Föreningens medlemsföretag är beredda att avsätta personella resurser motsvarande en
kostnad på ca 200 000 kronor. För att leda och samordna arbetet behövs därutöver en
processledare. Kostnaden för den är osäker med tanke på att den ska upphandlas men
får inte överstiga 200 000 kronor inklusive eventuella expenser. Föreningen önskar
därför ett kommunbidrag motsvarande faktisk kostnad för processledaren dock högst
200 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls hydraulikkluster ideell
förening beviljas det belopp som utöver företagens egen finansiering behövs för att
kunna utarbeta en affärsplan. Dock högst till ett belopp av 200 000 kronor, samt att
kostnaderna belastar anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov i 2013 års
budget.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hudiksvalls hydraulikkluster ideell förening det belopp som utöver
företagens egen finansiering behövs för att kunna utarbeta en affärsplan. Dock högst
till ett belopp av 200 000 kronor.
att kostnaderna belastar anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda behov i 2013 års
budget.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 86 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2013-120-004
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två gånger per
år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella
motioner från vidare handläggning.
19 motioner är, den 12 mars 2013, ej färdigberedda.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att redovisningen av ej färdigberedda
motioner godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 87 Motion om solceller
Dnr 2012-041-008
Ärendebeskrivning
Elisabeth Swedman (V) och Daniel Pettersson (V) har inlämnat en motion till
kommunfullmäktige. I motionen föreslås att kommunen utreder möjligheten att
framställa elektricitet för kommunens byggnader med hjälp av solceller och att
kommunen projekterar och uppför en provanläggning i mindre skala under 2012.
Kommunledningskontorets yttrande

Tekniska nämnden har i yttrande beskrivit sitt arbete med förstudie om
solcellsanläggning samt beslutat att bifalla motionen i yttrande § 5, Dnr 2013-011-299,
bifogas. Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till tekniska nämndens arbete
och ser fram emot att följa solcellsanläggningens produktion av el och ser gärna att
arbetet med att färdigställa installationen kan prioriteras. Vi är beroende av att nyttja
förnyelsebar energi samt att arbeta med energieffektivisering för att klara de
utmaningar vi står inför gällande klimatpåverkan och den framtida begränsade
oljetillgången. Kommunens arbete med dessa frågor kommer att belysas mer i den
energi- och klimatstrategi för Hudiksvalls kommun som ska tas fram under 2013.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen bifalls enligt tekniska
nämndens yttrande.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Daniel Pettersson (V) och Håkan Rönström (M), tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 88 Medborgarförslag om kommunal handlingsplan för
landsbygden
Dnr 2011-449-035
Ärendebeskrivning
Sven- Olof Westin, Forsa, har i ett medborgarförslag förslagit, att kommunen
utarbetar en handlingsplan för hållbar utveckling av landsbygden.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningen delar grundprincipen i Westins förslag, att landsbygden är en viktig
del av Hudiksvalls kommuns utveckling. Landsbygden är viktig för så väl de
människor som lever och verkar där idag och i morgon. Den är viktig för de som bor
och verkar i större tätorter. Och den är viktig som en del av vår kommun och regions
gemensamma attraktionskraft. Med en majoritet av kommunens invånare bosatta
utanfört centralorten Hudiksvall utgör landsbygden en stark positiv tillgång inför
framtiden.
Därför pågår idag ett flertal parallella arbeten där kommunen på olika sätt är aktiv.
Alla dessa syftar i olika grad i samma riktning; att ta till vara de värden som finns hos
människor och resurser på landsbygden. Några av dessa är, utan specifik ordning;
Glada Hudik Språnget, Fokus Glada Hudik, SenseAir och Samhället, Genomfart
Delsbo, Brun-Vit Turistväg över Norrbonäset, Grön Integration, Naturkompetens,
Svågadalsnämndens arbete, Industriell Attraktionskraft, Destination Glada Hudik samt
Fiberstadens fortsatta utbyggnad av bredbandsnätet.
Ytterligare arbeten och projekt kommer att sjösättas framöver allt för att utveckla en
positiv symbios mellan stad och land, båda behöver varandra.
Ett direkt svar på Westins förslag, om att utarbeta en handlingsplan för landsbygden,
är kommunstyrelsens beslut, § 230/2012, att inrätta ny tjänst som
landsbygdsutvecklare under kommunchefen. Det exakta uppdraget för tjänsten är
under utformning. Klart är dock att ett av de primära uppdragen är just att ta fram
underlag för, och formulera en handlingsplan eller strategi för kommunens agerande i
landsbygdsfrågor.
Därmed anses medborgarförslagets grundläggande begäran vara tillmötesgått.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll

33 (54)
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Kommunstyrelsen

§ 89 Samarbete med landstinget i kostfrågor
Dnr 2012-156-106
Ärendebeskrivning
Sedan 1juli 2002 har Landstinget i Gävleborgs län och Hudiksvalls kommun bedrivit
kostverksamhet i form av en gemensam nämnd för vilken landstinget varit huvudman.
Eftersom en övervägande del av antalet portioner är avsedda för kommunens
verksamheter bestämdes det att nämndens hemvist liksom all personal från 1 januari
2011 flyttades över till kommunen.
Förhandlingar har sedan dess pågått för att sluta ett avtal för det fortsatta samarbetet
mellan Hudiksvalls kommun och Landstinget Gävleborg.
Vid allmänna utskottet informerade kommunchef Bengt Friberg om ett nytt förslag
som tillställts landstinget Gävleborg.
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelar kommunchef Bengt Friberg att inget
nytt har tillkommit i ärendet, men svar väntas på lämnat förslag.
Ordförande tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 90 Styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Dnr 2010-440-102
Ärendebeskrivning
Den politiska styrgruppen för miljömålsarbete som bildades med anledning av
kommunens lokala miljömålsarbete har sedan 2004 sammanträtt med ca 4-6 möten per
år. I samband med den nu påbörjade revideringen av kommunens lokala miljömål vill
styrgruppen lyfta behovet av att även plan- och byggnadsnämndens ordförande ska
ingå i gruppen. Många miljömål är starkt kopplade till förebyggande arbete i översiktlig
planering för att uppnå miljömålen. För att på ett tydligare sätt nå ut med arbetet för
ekologisk hållbarhet bör gruppen utökas.
Under de år som har passerat har styrgruppen för miljömålsarbete tillfälligt även varit
styrgrupp för programmet Uthållig kommun samt diskuterat andra miljöfrågor. För att
i framtiden tydliggöra den politiska styrgruppens arbetsområde bör beslut tas om att
gruppen även ska nyttjas som politisk styrgrupp i andra hållbarhetsfrågor rörande
ekologisk hållbarhet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att styrgruppen för miljömålsarbete byter
namn till styrgruppen för ekologisk hållbarhet och arbetsområdet innefattar därmed
förutom miljömålsarbete även ex ekokommunarbete, vattenplanering, energi- och
klimatarbete med flera områden, samt att styrgruppen för ekologisk hållbarhet utökas
med ordförande för plan- och byggnadsnämnden.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att styrgruppen för miljömålsarbete byter namn till styrgruppen för ekologisk
hållbarhet och arbetsområdet innefattar därmed förutom miljömålsarbete även ex
ekokommunarbete, vattenplanering, energi- och klimatarbete med flera områden, samt
att styrgruppen för ekologisk hållbarhet utökas med ordförande för plan- och
byggnadsnämnden.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 91 Delrapport om den pågående barn- och
ungdomspolitiska processen
Dnr 2013-176-790
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2012 att delta i en process som syftar till att
utveckla och förstärka kommunens arbete för barns och ungdomars uppväxtvillkor,
lyfta fram barns och ungdomars resurser och stärka kommunens förmåga att
systematisera och kvalitetssäkra kommunala processer inom området.
Region Gävleborg är länsövergripande processledare och samtliga kommuner i länet
med undantag för Gävle deltar i arbetet.
Utredare/folkhälsostrateg Maria Lindqvist informerar kommunstyrelsen om den
pågående barn- och ungdomspolitiska processen.
Informationen omfattar vad som genomförts och kommer att genomföras i processen.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 92 Yttrande över tillståndsärende Vindkraft – Glombo
Dnr 2011-105-427
Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har kommit in med begäran att kommunfullmäktige yttrar sig över tillståndsansökan avseende


Norrhälsinge vindpark, 81 verk varav 61 st i Hudiksvalls kommun och 20 i
Nordanstigs kommun (Miljöprövningsdelegationens ärende 551-5098-2012),
och



Glombo, 7 verk i Hudiksvalls kommun, (Miljöprövningsdelegationens
ärende 551-5085-2012).

Bägge anläggningarna ligger i Hudiksvalls kommun, men den förra ligger till del även i
Nordanstigs kommun som också har att yttra sig över ansökan.
Enligt miljöbalken 4 § 16 kap får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges
om den kommun, där anläggningen avses att uppföras, har tillstyrkt det.
Kommunen har redan tidigare genom kommunstyrelsen yttrat sig till Länsstyrelsen i
Gävleborgs län att den inte kunde tillstyrka aktuell ansökan i Glombo. Detta med
hänvisning till att kommunen arbetade med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen
avseende vindkraft och kommunen bedömde att den ville avvakta resultatet av detta
arbete innan den kunde tillstyrka en ansökan.
Kommunen har genom planeringschefen efterhört möjligheten att Miljöprövningsdelegationen inväntar kommunens vindkraftsplan, som för övrigt beräknas att ställas
ut på samråd våren 2013, innan kommunen tar ställning till frågan. Delegationen har
dock låtit meddela att den önskar ett svar i tillståndsfrågan från kommunen inom en
period av två kommunfullmäktigesammanträden, dvs per april 2013.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen har i november 2012 (§ 281/2012), efter Energimyndighetens nya
vindkarteringar, beslutat om nya direktiv för arbetet med att ta fram en vindkraftsplan
som ett tillägg till kommunöversikten. Byggnadsnämnden, genom plan- och
bygglovskontoret, bereder frågan och förslag till samråd beräknas bli föremål för
kommunstyrelsens ställningstagande i mars 2013. Samrådet kan då äga rum under
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

våren följt av ett utställningsskede. Tillägget bör kunna antas av fullmäktige senast
tredje eller fjärde kvartalet av 2013.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen bör väga av områden lämpliga
för vindkraftsetableringar mer samlat, vilket kan ske i en plan. Mot detta ska ställas att
den som ansöker om en anläggning inom skälig tid bör kunna få ett besked om
anläggningen ska tillåtas eller inte. I sammanhanget är det också viktigt att väga in att
kommunen, som redan nämnts, räknar med att kunna ha en antagen vindkraftsplan
under 2013.
Vid en samlad bedömning anser kommunledningsförvaltningen att kommunen bör
meddela Miljöprövningsdelegationen att den inte avser behandla frågan om tillstyrkan
till ansökan om vindkraftsanläggning innan planen är antagen av kommunfullmäktige.
Det bör också förtydligas att kommunens besked, med hänvisning till avvaktan av
vindkraftsplanen, inte ska ses som ett slags tillstyrkande av ansökningarna jämte miljöbalken 4 § 16 kap. Detta är för övrigt en fråga som ankommer på kommunfullmäktige att avgöra.
Kommunledningsförvaltningens föreslår kommunstyrelsen, att meddela
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna att kommunen avser invänta
pågående arbete med att utforma tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft innan
den tar ställning till tillståndsansökan om vindkraftsanläggning för Glombo vindpark
(respektive Norrhälsinge vindpark), samt att förtydliga att detta inte ska ses som att
kommunen tillstyrker nämnda vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken 4 § 16 kap.
----------Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), föreslår att kommunen avstår från att yttra sig i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall, antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Kåge Wallners förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Kåge
Wallners förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna att kommunen
avser invänta pågående arbete med att utforma tillägg till översiktsplanen avseende
vindkraft innan den tar ställning till tillståndsansökan om vindkraftsanläggning för
Glombo vindpark (respektive Norrhälsinge vindpark), samt
att förtydliga att detta inte ska ses som att kommunen tillstyrker nämnda vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken 4 § 16 kap.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Lena
Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 93 Yttrande över tillståndsärende Vindkraft –
Norrhälsinge Vindpark
Dnr 2008-432-370
Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län har kommit in med begäran att kommunfullmäktige yttrar sig över tillståndsansökan avseende


Norrhälsinge vindpark, 81 verk varav 61 st i Hudiksvalls kommun och 20
i Nordanstigs kommun (Miljöprövningsdelegationens ärende 551-50982012), och



Glombo, 7 verk i Hudiksvalls kommun, (Miljöprövningsdelegationens ärende
551-5085-2012).

Bägge anläggningarna ligger i Hudiksvalls kommun, men den förra ligger till del även i
Nordanstigs kommun som också har att yttra sig över ansökan.
Enligt miljöbalken 4 § 16 kap får tillstånd till en anläggning för vindkraft endast ges
om den kommun, där anläggningen avses att uppföras, har tillstyrkt det.
Kommunen har redan tidigare genom kommunstyrelsen yttrat sig till Länsstyrelsen i
Gävleborgs län att den inte kunde tillstyrka aktuell ansökan i Glombo. Detta med
hänvisning till att kommunen arbetade med ett tematiskt tillägg till översiktsplanen
avseende vindkraft och kommunen bedömde att den ville avvakta resultatet av detta
arbete innan den kunde tillstyrka en ansökan.
Kommunen har genom planeringschefen efterhört möjligheten att Miljöprövningsdelegationen inväntar kommunens vindkraftsplan, som för övrigt beräknas att ställas
ut på samråd våren 2013, innan kommunen tar ställning till frågan. Delegationen har
dock låtit meddela att den önskar ett svar i tillståndsfrågan från kommunen inom en
period av två kommunfullmäktigesammanträden, dvs per april 2013.
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunstyrelsen har i november 2012 (§ 281/2012), efter Energimyndighetens nya
vindkarteringar, beslutat om nya direktiv för arbetet med att ta fram en vindkraftsplan
som ett tillägg till kommunöversikten. Byggnadsnämnden, genom plan- och
bygglovskontoret, bereder frågan och förslag till samråd beräknas bli föremål för
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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kommunstyrelsens ställningstagande i mars 2013. Samrådet kan då äga rum under
våren följt av ett utställningsskede. Tillägget bör kunna antas av fullmäktige senast
tredje eller fjärde kvartalet av 2013.
Kommunledningsförvaltningen anser att kommunen bör väga av områden lämpliga
för vindkraftsetableringar mer samlat, vilket kan ske i en plan. Mot detta ska ställas att
den som ansöker om en anläggning inom skälig tid bör kunna få ett besked om
anläggningen ska tillåtas eller inte. I sammanhanget är det också viktigt att väga in att
kommunen, som redan nämnts, räknar med att kunna ha en antagen vindkraftsplan
under 2013.
Vid en samlad bedömning anser kommunledningsförvaltningen att kommunen bör
meddela Miljöprövningsdelegationen att den inte avser behandla frågan om tillstyrkan
till ansökan om vindkraftsanläggning innan planen är antagen av kommunfullmäktige.
Det bör också förtydligas att kommunens besked, med hänvisning till avvaktan av
vindkraftsplanen, inte ska ses som ett slags tillstyrkande av ansökningarna jämte miljöbalken 4 § 16 kap. Detta är för övrigt en fråga som ankommer på kommunfullmäktige att avgöra.
Kommunledningsförvaltningens föreslår kommunstyrelsen, att meddela
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna att kommunen avser invänta
pågående arbete med att utforma tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft innan
den tar ställning till tillståndsansökan om vindkraftsanläggning för (Glombo vindpark
respektive) Norrhälsinge vindpark, samt att förtydliga att detta inte ska ses som att
kommunen tillstyrker nämnda vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken 4 § 16 kap.
---------Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), föreslår att kommunen avstår från att yttra sig i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall, antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Kåge Wallners förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Kåge
Wallners förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarna att kommunen
avser invänta pågående arbete med att utforma tillägg till översiktsplanen avseende
vindkraft innan den tar ställning till tillståndsansökan om vindkraftsanläggning för
(Glombo vindpark respektive) Norrhälsinge vindpark, samt
att förtydliga att detta inte ska ses som att kommunen tillstyrker nämnda vindkraftsanläggningar enligt miljöbalken 4 § 16 kap.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Lena
Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 94 Yttrande över delbetänkandet, Proportionalitet i val
samt förhandanmälan av partier och kandidater
(SOU 2012:94)
Dnr 2013-048-100
Ärendebeskrivning
Regeringen har inrättat en vallagskommitté med uppdrag att göra en översyn av delar
av valsystemet. Kommittén har i en första etapp av utredningen behandlat frågor som
rör bl. a proportionaliteten vid val, offentliga valförberedelser och valkretsindelningen
vid val till riksdagen i Västra Götalands län.
Hudiksvalls kommun har utsetts till remissinstans på delbetänkandet. Remissvaren ska
ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 april 2013.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att 2011 års vallagskommittés förslag till
ändringar i vallagen tillstyrks.
Allmänna utskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Kent Sjöberg (KD) och Mikael Löthstam (S) tillstyrker kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att 2011 års vallagskommittés förslag till ändringar i vallagen tillstyrks
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 95 Regionaliseringsprocessen
Dnr 2013-031-106
Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén bestående av presidierna från respektive region- och
landstingsstyrelse har utarbetat ett förslag till politisk organisation som skickats ut till
kommunerna i länet.
I samband med detta arbete har två frågeställningar skickats med som styrgruppen
önskar svar på senast den 19 april.
Frågeställningarna :
1. Valkretsfrågan
Om möjlighet ges är det mest optimala att landstinget/regionen utgör en valkrets.
Denna möjlighet är inte möjlig för närvarande. Hur ställer sig kommunen till förslaget
att landstinget/kommande region from nästa val kan komma att indelas i två
valkretsar, nämligen de fyra Gästrikekommunerna och de sex Hälsingekommunerna?
2. Samråd mm
Man vill lyfta fram att samråd mellan regionen och länets kommuner är en viktig
förutsättning för att den kommande Region Gävleborg skall uppnå de målsättningar
som finns för regionen.
Med samråd avses att regionen möter kommunerna och genom dialog skapar
delaktighet i strategiska utvecklingsfrågor för länet.
Förslaget är att bjuda in kommunerna i länet för att tillsammans skapa förutsättningar
för de samrådsforum som det finns behov av, gärna i form av en workshop.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ger sitt samtycke till förslag 1,gällande valkretsar
att vid kommande samråd med regionen, ska kommunen representeras av
kommunstyrelsen, samt
att fortsatta diskussioner om regionaliseringsprocessen hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde 25 april 2013.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 96 Information om hälsofrämjande projekt
Ärendebeskrivning
Projektledare Anna-Karin Johansson och personalchef Maria Larsson informerar
kommunstyrelsen om projektet, Hälsofrämjande ledarskap.
I projektet deltar sex kommuner i länet, Hudiksvall, Söderhamn, Nordanstig, Bollnäs,
Sandviken och Gävle. Projektet har nått ut till 860 chefer och 15-16 hälsosamordnare.
I Hudiksvall har 50 % deltagit i samtliga utbildningar.
Projektet avslutas i juni 2013 och kommer då att växlas över till kommunerna.
Ordföranden tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 97 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerade om de punkter som avhandlades vid senaste
sammanträdet för Hälsingerådet.


Rekrytering, inflyttning/medflyttning



Hälsingegårdar



Samverkan kring vuxen- och gymnasieutbildning



Samverkan kring HR



Verksamhetsplan - Hälsingerådet



Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012



Marknadsföring av Hälsingland – webbsidan



Övrigt
Polisbemanning
Transportsystemanalys för Gävleborg
Livsmedelsupphandling
Samverkan i IT-frågor
Regionaliseringsprocessen

Ordförande tackar för informationen
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 98 Information från regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med regionförbundet Gävleborg sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 99 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Sundsvallsregionen sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll

48 (54)

Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 100 Handelsstrategi för Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-154-010
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerade, planeringschef Hans Gyllow om
kommunens behov av en handelsstrategi, samt förslag till arbetsprocess.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att
utarbeta ett förslag till handelsstrategi som ska vara ett samlat stöd för planering och
utveckling av handel i Hudiksvalls kommun, att förslaget redovisas till
kommunstyrelsen innan det skickas på remiss till berörda nämnder, bolag och
intressenter utanför kommunens organisation, samt att förslaget underställs
kommunfullmäktige, preliminärt under andra halvåret 2013.
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) tillstyrker utvecklingsutskottets förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C), föreslår kommunstyrelsen besluta, att utarbeta ett förslag till
en framtida handelsstrategi som ska vara ett samlat stöd för planering och utveckling
av handeln i Hudiksvalls kommun. Handelsstrategin ska behandla bland annat mark
och etableringsfrågor samt samarbete mellan centrumhandeln och externa
handelsområden som exempelvis Sanna, Medskog, Furulund etc…, att förslaget
redovisas till kommunstyrelsen innan det skickas på remiss till berörda nämnder, bolag
intressenter utanför kommunens organisation, samt att förslaget underställs
kommunfullmäktige preliminärt under andra halvåret 2013.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C), föreslår justeringar i tidigare lämnat förslag.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Bengt-Åke Nilsson (C), föreslår ytterligare justeringar i tidigare lämnat förslag som
innebär att första att-satsens andra mening ändras till, Handelsstrategin bör behandla
bland annat mark och etableringsfrågor samt samarbetet mellan centrumhandel och extern
handel som exempelvis kan förläggas till Sanna, Medskog, Furulund etc…

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Ordförande framställer proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottets förslag
eller till Bengt-Åke Nilssons förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller BengtÅke Nilssons förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns, den som röstar bifall till
utvecklingsutskottets förslag röstar JA, den som röstar bifall till Bengt-Åke Nilssons
förslag röstar NEJ. Vinner JA har kommunstyrelsen beslutat enligt utvecklingsutskottets förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Jan-Erik Jonsson (C)
röstar nej.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Lena Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V), röstar ja.
Kommunstyrelsen har således med åtta nej-röster mot sju ja-röster beslutat bifalla
Bengt-Åke Nilssons förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att utarbeta ett förslag till en framtida handelsstrategi som ska vara ett samlat stöd för
planering och utveckling av handeln i Hudiksvalls kommun. Handelsstrategin bör
behandla bland annat mark och etableringsfrågor samt samarbetet mellan
centrumhandel och extern handel som exempelvis kan förläggas till Sanna, Medskog,
Furulund etc…
att förslaget redovisas till kommunstyrelsen innan det skickas på remiss till berörda
nämnder, bolag och intressenter utanför kommunens organisation, samt
att förslaget underställs kommunfullmäktige preliminärt under andra halvåret 2013.
Emot beslutet och till förmån för utvecklingsutskottets förslag, reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Lena
Hallqvist (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
Det antecknas till protokollet att Mikael Löthstam (S) framhåller vikten av att det görs
en objektiv utredning, utan att områden anges i uppdraget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 101 Yttrande över förslag till transportsystemanalys för
Gävleborg
Dnr 2013-119-509
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Systemanalys
Gävleborg. Vi ger några allmänna kommentarer och lägger vår tyngdpunkt på avsnittet
om prioriteringar samt på stråkanalysen.
Remisstiden är mellan 11 mars 2013 – 29 april 2013.
Kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande rör följande områden, med
motiveringar:


Komplettera med en definition av begreppet stråk.



Redogör för vilka effekter indelningen av stråk i olika prioriteringsgrad bör få i kommande
program, t.ex. i Länstransportplanen.



Komplettera med en djupare analys av hänsynsmålet säkerhet, miljö och hälsa. Detta kan i
sin tur få konsekvenser på prioriteringarna.
Avsnitt 2.5, prioriteringar (s 17), behöver helt omarbetas.
Nytt förslag:
• Högst prioritet för systemanalysen är att skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling
inom länet.
Hänsyn måste därutöver tas till att Gävleborg en viktig funktion som transitområde för
råvaror, förädlade produkter och människor till och från andra områden utanför länets
gränser.







Avsnitt Stråkanalys (s 26 ff) och Sammanfattning (s 4) behöver justeras.
Nytt förslag:
Avsnitt 4.1.1 prioriterade huvudstråk för persontransporter är:
• Stockholm/Arlanda-Gävle-Sundsvall
• Gävle-Sandviken-Falun
• Bollnäs-Söderhamn-Hudiksvall

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

Övrigt
• Vi noterar att sammanfattningen på s 4 inte gör en uppdelning av prioriterade respektive övriga huvudstråk inom näringslivstransporterna, vilket dock sker i avsnitt
4.1.2 (s 27). Med tanke på att väg 56 lyfts fram i investeringar i vägnätet är detta sannolikt ett misstag som bör rättas till.
• Vi noterar att det på flera ställen i analysen anges hastigheten 80 km/h på väg 84.
Merparten av vägsträckan mellan Hudiksvall och Ljusdal är de facto 90 km/h.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar planeringschef Hans Gyllow förslaget
till remissvar.
Kommunstyrelsen beslutar
att bordlägga ärendet till nästkommande kommunstyrelsesammanträde, 25 april 2013.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 102 Entreprenöriellt lärande
Ärendebeskrivning
Koordinator Lisa Holmberg, informerar om kommunens arbete med entreprenöriellt
lärande som innebär ett arbetssätt som utvecklar och stimulerar personer med förmåga
till entreprenörskap.
Ordförande tackar för in formationen
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 103 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
1

Protokoll från Regionstyrelsens sammanträde 2013-02-15 och 2013-03 15

2

Meddelande från Region Gävleborg om inställt sammanträde

3

Dnr 2011-228-210
Yttrande över arbetsplan, väg 745, delen bro över Norrboån i Hudiksvalls
kommun

4

Dnr 2013-73-311
Yttrande över förslag om utveckling/planering av Galgberget 2:2, Högliden

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-04-11

Kommunstyrelsen

§ 104 Övriga ärenden
Medskog

Olle Borgström (S), ställer 2 frågor som besvaras av Jonas Holm (M) och
kommunchef Bengt Friberg. Frågorna avsåg hanteringen av Medskogsärendet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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