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§ 61 Redovisning av Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) och
Forsågruppens verksamhet
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB:s ordförande Håkan Rönström (M) och VD Jonas
Wiklander informerar kommunstyrelsen om bolagets verksamhet avseende
organisation, aktiviteter, aktiviteter vid Turistbyrån, Mulle Meck/KomTek, Focus
Glada Hudik, nätverk och arbetsgrupper, ekonomi, framtid samt om Forssågruppens
verksamhet.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 62 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman informerar kort kommunstyrelsen om kommunens
likviditet.
____
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§ 63 Information om Fiber Optic Valley (FOV)
Ärendebeskrivning
Fiber Optic Valleys ordförande Håkan Bjur och VD Anders Larsson informerar
kommunstyrelsen om bolagets verksamhet, organisation, ekonomi och strategier.
Ordföranden tackar för informationen
____
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§ 64 Årsredovisning för Hudiksvalls kommun år 2011
Dnr 2012-123-042
Ärendebeskrivning
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse för kommunkoncernen och
kommunens förvaltningar inklusive resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys
och noter. Separata årsredogörelser från nämnderna och koncernföretagen ingår.
Budget 2011 innehöll reduceringar med 15 miljoner kronor som var det andra steget i
det tvååriga reducerings- och omställningsprogrammet på 45 miljoner kronor. Med
bokslutet i hand kan konstateras att verksamheterna klarat av sitt reduceringsuppdrag
på ett bra sätt. Tillsammans med främst bättre skatteavräkningar har det medfört ett
positivt årsresultat som stabiliserat ekonomin.
De senaste årens utveckling har tydligt visat hur beroende den svenska ekonomin är av
omvärlden och hur snabbt det påverkar kommunsektorn. Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) februariprognos 2012 om den svenska ekonomin pekar på att läget
har ljusnat inför den kommande budgetperioden men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultat

Kommunens resultat för 2011 är + 44 miljoner kronor (2010: + 22 miljoner kronor).
Årsresultatet är bättre än det budgeterade som var +13 miljoner kronor och överstiger
även det finansiella målet. Kommunen uppfyller lagens krav på balans för 2011 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 2011 är mycket glädjande. Det underlättar arbetet framöver att
inte ha något underskott att täcka in. Kommunen kan koncentrera sig på det
omstruktureringsarbete som befolkningsförändringarna medför och på att komma
tillrätta med de obalanser som finns i några av nämndernas skattefinansierade
verksamheter.
Årsresultaten har varit positiva flera år men har haft en vikande trend. Resultatet 2011
bryter den negativa trenden. Tidigare år har resultaten till stor del uppnåtts genom det
positiva finansnettot men för 2011 ligger resultatförbättringen i hög grad före
finansnettot. Resultatet före finansnetto är i bokslutet + 34 miljoner kronor.
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Verksamhetens nettokostnad inkl pensionsavsättningar, avskrivningar, oförutsett m m
uppgick till 1 719 miljoner kronor viket är i nivå med kostnaderna 2010.
Nettokostnaden understiger budget med 2 miljoner kronor.
Nämndernas verksamheter har gjort många insatser för att klara sina åtaganden inom
budget med lyckat resultat. Social- och fritidsnämnden är den enda av de åtta
nämnderna som redovisar ett överskridande av budgeten. I flera av nämnderna finns
verksamheter med budgetavvikelser varav några beror på engångshändelser. I
bokslutet redovisas inga specifikt nya faktorer att ta hänsyn till utan det pågående
stabiliserings- och utvecklingsarbetet kan fortsätta.
Nämnderna bedömer att de uppfyllt åtagandena gentemot kommunfullmäktige på ett
tillfredsställande sätt och att innehållet i verksamheterna utvecklas i riktning mot de
långsiktiga målen.
Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning uppgick till 1 754 miljoner kronor vilket är en
ökning med 42 miljoner kronor eller 2,5 procent. Intäkterna blev 32 miljoner kronor
bättre än budget.
Finansnettot är positivt + 9 miljoner kronor (2010; + 30 miljoner kronor) vilket är 2
miljoner kronor mindre än budget.
Användningen av medlen till pensionsutbetalningar respektive investeringar anpassas
till pensionsprognoser och investeringsplaner. Av försäljningsmedlen har 7,5 miljoner
kronor tagits i anspråk till investeringar. Sammanlagt har kommunen 489 miljoner
kronor långsiktigt placerade till pensioner och investeringar. Pensionsplaceringarna
motsvarar 29 procent av det totala pensionsåtagandet
Finans

De finansiella målen har samtliga uppnåtts. Inom ramen för den långsiktiga strategin
har kompletteringar gjorts för 2011 års upplåning och ianspråktagande av
försäljningsmedel.
Investeringarna uppgick till 151 miljoner kronor (2010; 143 Mkr). Av investeringarna
avser en knapp tredjedel de prioriterade områdena; vård, omsorg och utbildning.
Investeringarna var totalt 1 miljoner kronor lägre än budget men det finns både
positiva och negativa budgetavvikelser för vissa specifika investeringsprojekt.
Investeringsnivån ger en fortsatt likvid påfrestning.
Likviditetsminskningen under våren var väntad men den blev något kraftigare än
beräknat. En översyn och reducering gjordes därför av investeringsbudgeten.
Upplåningen ökades och tydlig budgetstyrning tillämpades på driftbudgeten.
Sammantaget medförde det en successiv ökning av likviditeten under hösten.
Justerandes
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I bokslutet uppgår de likvida medlen till 83 miljoner kronor vilket är 60 miljoner
kronor lägre än vid ingången av året. Av de samlade likvida medlen i bokslutet avser 34
miljoner kronor va- och renhållningsverksamheterna. Likviditeten är tillfredsställande.
Låneskulden för va- och renhållningsverksamheten ökade med 29 miljoner kronor till
94 miljoner kronor. För den skattefinansierade verksamheten ökade låneskulden med
10 miljoner kronor till 48 miljoner kronor. Den totala låneskulden var 142 miljoner
kronor. Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandena, är
tillfredsställande. Den har minskat något till 21 procent främst till följd av en kraftig
ökning av ansvarsförbindelsen.
Bokslutet har belastats med 4 miljoner kronor som är ett tillskott till Fiberstaden AB
för projekt Gunilla (KF, § 50/2009). I not 3 redovisas de jämförelsestörande poster
som ingår i bokslutet.
I bokslutet har två avsättningar gjorts. Pensionsskulden har ökats med 12,6 miljoner
kronor. Ökningen är större än vanligt på grund av den sänkta diskonteringsräntan som
medfört en extra avsättning med 4,6 miljoner kronor.
Inom renhållningsverksamheten har 3 miljoner kronor avsatts till pågående
sluttäckning vid Ulvbergets avfallsstation. Sluttäckningen beräknas vara avslutad 2025.
Personal

Totalt har sjukfrånvaron minskat från 6,1 % (2010) till 5,5 (2011). De långa
sjukskrivningarna (> 60 dagar) har minskat från 53,6 %, (2010), till 50,1 % (2011).
Detta har medfört ett minskat behov av rehabiliteringsinsatser och ökat möjligheterna
att arbeta strategiskt för att möta tidiga signaler för ohälsa.
Medelåldern bland kommunens anställda är 48 år, oförändrat jämfört med 2010.
Medelåldern för pensionsavgång är 64,2 år.
Inom de närmaste 10 åren kommer en tredjedel av kommunens anställda att gå i
pension. Av dessa återfinns 43 % inom lärande- och kulturförvaltningen och 39 %
inom omsorgsförvaltningen.
Anställningsform och antalet anställda inom kommunen
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade, omräknat till
årsarbeten
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Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att bokslutet
belastas med 4 000 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt Gunilla 2011, att
fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2011, samt att fastställa den
sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2011.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman om
Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2011. Personalchef Maria Larsson informerar
om personalåret, 2011.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bokslutet belastas med 4 000 000 kronor till Fiberstaden AB för projekt Gunilla
2011
att fastställa kommunens resultat- och balansräkning för år 2011, samt
att fastställa den sammanställda redovisningen (koncernredovisningen) för år 2011
______
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§ 65 Bokslut 2011 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Dnr 2012-104-042
Ärendebeskrivning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att bokslut 2011 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning fastställs.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2011 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning.
______
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§ 66 Tilläggsanslag på investeringsbudget 2012
Dnr 2012-124-042
Ärendebeskrivning
Kommunens investeringar är i många fall fleråriga och de budgetavvikelser som
redovisas i ett bokslut beror på oftast på tidsförskjutningar. För de investeringar som
tidsmässigt försenats har budgetmedel 2011 inte använts utan kommer att användas
2012 eller senare till avsett ändamål. Det omvända kan också förekomma i de fall
investeringar tidigarelagts.
Budget 2012 bör därför kompletteras när 2011 års räkenskaper är avslutade. Anslag till
investeringar som är slutförda 2011 balanseras inte vidare utan avslutas i bokslut 2011.
Förvaltningarna har gått igenom investeringsläget och lämnat förslag till överföring av
anslag från 2011 till 2012 på sammanlagt 11 962 000 kronor netto enligt bilaga.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att tilläggsanslag beviljas på 2012 års
investeringsbudget med 11 962 000 kronor enligt bilaga
Bilaga § 66
Allmänna utskottet har föreslagit att tilläggsanslagen beviljas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tilläggsanslag beviljas på 2012 års investeringsbudget med 11 962 000 kronor, enligt
bilaga.
______
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§ 67 Tilläggsanslag på driftbudget 2012
Dnr 2012-125-042
Ärendebeskrivning
Från förvaltningarna har inkommit framställningar om tilläggsanslag på 2012 års
driftbudget på sammanlagt 8 134 000 kronor, enligt bilaga.
Bilaga § 67
Allmänna utskottet har föreslagit att Lärande- och kulturnämndens framställan om
400 000 kronor till Komvux, att omsorgsnämndens framställan om 2 577 000 kronor
till Edsbacka och 1 405 000 kronor till Lyckbacken, samt
kommunledningsförvaltningens framställan om 1 500 000 kronor till
medarbetarutveckling godkänns samt att resultatenheterna gör en återrapportering till
kommunstyrelsen, om överföringsmedlen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Lärande- och kulturs framställan om 400 000 kronor till Komvux
att godkänna omsorgsnämndens framställan om 2 577 000 kronor till Edsbacka.
att godkänna omsorgsnämndens framställan om 1 405 000 kronor till Lyckbacken.
att godkänna kommunledningsförvaltningens framställan om 1 500 000 kronor till
medarbetarutveckling.
att resultatenheterna gör en återrapportering till kommunstyrelsen, om
överföringsmedlen.
______
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§ 68 Rutiner för hantering av bidragsansökningar från
föreningslivet
Dnr 2012-063-048
Ärendebeskrivning
Löpande under året mottar och beslutar kommunstyrelsen om ett stort antal
bidragsansökningar från föreningslivet. Det handlar om ansökningar av pengar i både
mindre och större omfattning. Vissa skickas för yttrande till nämnderna, medan
merparten bereds av ekonomichefen. Något egentligt regelverk kring denna hantering
finns inte och gränsdragningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna är oklar.
Därtill kommer att det är en mycket tidskrävande process för både kommunstyrelsen
och ekonomichefen att hantera dessa frågor. Många av dessa frågor borde kunna
hanteras av berörd facknämnd.
För att komma till rätta med delar av detta föreslås följande rutiner:
1. Ansökningstillfällen

Antalet ansökningstillfällen föreslås till 2 gånger per år, den 15 februari och 15
september. Politiska beslut bör därefter ske senast två månader efter
ansökningstillfällena.
2. Hanteringen av olika typer av ansökningar

Typ av ansökan

Beslutas av

Anmärkning

1

Sponsring
Kamratmåltider
Jubileumsskrifter

Informationschefen

På delegation från
kommunstyrelsen

2

Energibidrag

Kommunstyrelsen

3

Fritidsbidrag
< 500 000 kr/ansökan

Social och
fritidsnämnden

Gäller endast
investeringsbidrag

4

Fritidsbidrag
> 500 000 kr/ansökan

Kommunstyrelsen

Yttrande från
social- och
fritidsnämnden
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5

Kulturbidrag
< 100 000 kr/ansökan

Lärande och
kulturnämnden

6

Kulturbidrag
> 100 000 kr/ansökan

Kommunstyrelsen

7

Räntefria och eller
amorteringsfria lån

Kommunfullmäktige

8

Övrigt
< 1 prisbasbelopp/ansökan

Ekonomichefen i
samråd med
kommunchefen

9

Övrigt
> 1 prisbasbelopp/ansökan

Kommunstyrelsen

Yttrande från
lärande- och
kulturnämnden

På delegation från
kommunstyrelsen

En skiljelinje mellan vilken part i den kommunala organisationen som ska hantera och
besluta i ärendet, skulle kunna vara ärendets påverkan på personer utanför
kommungränsen, dvs. vara aktiviteter som är publikdragande och är av
besöksnäringskaraktär. Då ska ärendet hanteras av kommunstyrelsen.
3. Budgetjustering

Med anledning av ovanstående, föreslås en omfördelning av medel från
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov till nedanstående nämnd/förvaltning.
Observera att beloppen i tabellen är på årsbasis.
Förslag till omfördelning på årsbasis
Social och fritidsnämnden

500 000 kr

Kommunledningsförvaltningen
Informationschefen

100 000 kr

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomichefen

200 000 kr

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ovanstående rutiner och
beloppsnivåer för hanteringen av inkomna bidragsansökningar antas, att förslaget ska
gälla fr o m den 1 juli 2012, att social- och fritidsnämnden beviljas ett anslag med
250 000 kronor för hantering av investeringsbidragen till föreningslivet under 2012, att
kommunledningsförvaltningen beviljas 150 000 kronor för hantering av mindre,
beloppsmässiga ärenden under 2012, att omfördelningen täcks ur kommunstyrelsens
anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget, att ovanstående omfördelning av
medel (vid full årseffekt), beaktas vid beredningen av ekonomiska ramar för åren 20132016, samt att garantera social- och fritidsnämnden att de över- och underskott som
årligen kommer att uppstå beträffande investeringsbidragen till föreningslivet, till 100
% ska överföras mellan åren.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Kommunstyrelsens beslutar
att anta ovanstående rutiner och beloppsnivåer för hanteringen av inkomna
bidragsansökningar,
att förslaget ska gälla fr o m den 1 juli 2012,
att social- och fritidsnämnden beviljas ett anslag med 250 000 kronor för hantering av
investeringsbidragen till föreningslivet under 2012,
att kommunledningsförvaltningen beviljas 150 000 kronor för hantering av mindre,
beloppsmässiga ärenden under 2012,
att omfördelningen täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012
års budget, samt
att ovanstående omfördelning av medel (vid full årseffekt), beaktas vid beredningen av
ekonomiska ramar för åren 2013-2016.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att garantera social- och fritidsnämnden att de över- och underskott som årligen
kommer att uppstå beträffande investeringsbidragen till föreningslivet, till 100 % ska
överföras mellan åren.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 69 Ansökan från Hudiksvalls Hockey Club och
Hudikgympan om verksamhetsbidrag och lån för ny
idrottshall
Dnr 2012-130-821
Ärendebeskrivning
Företrädare för Hudiksvalls Hockey Club (HHC) och Hudiksvalls Gymnastikförening
(Hudikgympan) har ett flertal gånger under både 2011 och 2012 träffat företrädare för
Hudiksvalls kommun för att framföra sitt behov av att det tillskapas ytterligare en
idrottshall i Hudiksvall.
Hudikgympan har idag sin verksamhet på Håstaholmen i Hudiksvall. De hyr 647 m2
av KB Håstaholmen till en årshyra på 603 000 kronor. Kommunen stöder föreningen
med 230 000 kronor i subventionerad hyra för denna lokal. Lokalerna är slitna och inte
ändamålsenliga för gymnastikändamål, speciellt gäller detta höga hopp. Hudiksvalls
Gymnastikförening är en av Hälsinglands största idrottsföreningar med knappt 1000
medlemmar och ca 100 välutbildade ledare. Många utövare är flickor. Föreningen har
en svag ekonomi. Föreningen fick för 2011 ett bidrag på 79 488 kronor från
kommunen avseende lokalbidrag och aktivitetsstöd.
Hudiksvalls Hockey Club är också en förening som har haft och har en svag resultatoch balansräkning de senaste åren. Klubben är mycket beroende av sponsringsintäkter
för att få verksamheten i balans. Klubben har f n fem heltidsanställda. Deras
verksamhetsmässiga problem är att det saknas istider för att kunna förverkliga sina
mål. Utövarna i föreningen är flest pojkar. Föreningen fick för 2011 ett bidrag på
110 496 kronor från kommunen avseende lokalbidrag och aktivitetsstöd. Dessutom
fick de en hyressubvention med 695 197 kronor från kommunen för den tid de
utnyttjade i Glysisvallen, dvs 80% av timpriset.
Den föreslagna investeringen beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Storleken på
anläggningen beräknas till 140 x 40 m, inrymmande en fullstor ishall med plast-is, samt
en modern gymnastikanläggning. Ishallen skulle bli norra Europas första
fullskaleanläggning med plast-is. Den totala driftkostnaden utan kommunala
subventioner beräknas uppgå till 3 336 625 kronor enligt kalkyl. Detta förutsätter att
de själva lånar upp hela beloppet. Anläggningen är tänkt att finansieras med
kommunala, årliga hyressubventioner med ca 1 500 000 kronor för båda föreningarna,
egna cuper, ersättning hockeyprofil, mässor och uthyrning till externa intressenter
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Föreningens begäran till kommunen är följande:
-

att HHC/Hudikgympan får ett räntefritt lån på 14 miljoner kronor för
uppförande av en idrottshall/ishall i Hudiksvall,

-

att båda föreningarna får en garanti att de får lika bidrag per timme som ges till
utövare i Glysisvallens ishall, dvs 80% av timpriset,

-

att de får bygglov, samt

-

de får förvärva mark av kommunen nära Bromangymnasiet.

Kommunledningsförvaltningen har förslagit att ärendet avslås dels utifrån dess
konsekvenser för kommunens ekonomi, dels med hänsyn till övriga is/idrottshallars
ekonomi och kapacitet i kommunen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet avslås, dels utifrån dess konsekvenser för kommunens ekonomi, dels med
hänsyn till övriga is/idrottshallars ekonomi och kapacitet i kommunen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 70 Ansökan från Lions Club Hudiksvall om bidrag för
jubileumsskrift
Dnr 2012-073-807
Ärendebeskrivning
Lions Club i Hudiksvall har ansökt om kommunalt bidrag med 5 000 kronor för att
utarbeta en jubileumsskrift till firandet av föreningens 60-årsdag.
Enligt kommunens regler beviljas endast bidrag för jubileumsskrifter till föreningar vid
50, 75 och 100-årsjubileer.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 71 Ansökan från Hudiksvalls motorcykelklubb om
investeringsbidrag
Dnr 2012-050-829
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Motorcykelklubb har ansökt om investeringsmedel med 355 000 kronor
till tre större investeringsobjekt, samt 70 000 kronor för ökat årligt stöd till hyra av
maskiner och förbättringsmaterial vid Knattebanan, Stora banan och Enduroslingan.
Begäran om investeringsmedel till de tre större objekten är:
-

investering i depåområde och parkering

75 000:-

-

investering i förlängd endurobana

200 000:-

-

investering i nytt kök mm, klubbhus

80 000:355 000:-

Social- och fritidsnämnden kommer att behandla föreningens framställan om ökat
driftstöd med 70 000 kronor på sitt arbetsutskott och nämnd under april månad.
Medlemsantalet i klubben uppgår till ca 250 personer, varav 88 st. var under 26 år den
31 december 2011.
Enligt social- och fritidsförvaltningen har klubben ingen stor ungdomsverksamhet.
Klubben erhöll under 2011 ett kommunalt driftbidrag från social- och fritidsnämnden
med 29 500 kronor, samt ett lokalt aktivitetsstöd med 2 272 kronor för 71
sammankomster.
Klubbens senaste bokslut visar på att klubben har en stabil ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att framställan från Hudiksvalls
Motorcykelklubb om investeringsmedel med 355 000 kronor avslås, att framställan
från Hudiksvalls Motorcykelklubb om utökade driftmedel med 70 000 kronor till sina
tre olika banor prövas av social- och fritidsnämnden, samt att social- och
fritidsnämnden i sin prioritering av framtida investeringsbidrag till föreningslivet, även
prövar framställan från Hudiksvalls Motorcykelklubb.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03
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Kommunstyrelsen beslutar
att framställan från Hudiksvalls Motorcykelklubb om investeringsmedel med 355 000
kronor avslås,
att framställan från Hudiksvalls Motorcykelklubb om utökade driftmedel med 70 000
kronor till sina tre olika banor prövas av social- och fritidsnämnden, samt
att social- och fritidsnämnden i sin prioritering av framtida investeringsbidrag till
föreningslivet, även prövar framställan från Hudiksvalls Motorcykelklubb.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 72 Ansökan från Kultur.jernverket om bidrag för
nyuppsättning av föreställningen, Ronja Rövardotter.
Dnr 2012-007-864
Ärendebeskrivning
Den ideella föreningen kultur.jernverket beviljades ett kommunalt bidrag med 50 000
kronor av kommunstyrelsen, § 9/2012, till en förprojektering av en nyuppsättning av
teaterföreställningen ”Ronja Rövardotter”. Föreningen meddelade även i den ansökan
att man skulle återkomma med slutlig framställan om medel för hela nyuppsättningen
av föreställningen under januari månad 2012.
Den slutliga framställan om medel har nu inkommit från föreningen kultur.jernverket
med en begäran om ett kommunalt medfinansieringsbidrag med 300 000 kronor exkl.
förprojekteringsbidraget för en nyuppsättning av teaterföreställningen ”Ronja
Rövardotter”.
2009 erhöll föreningen ett kommunalt bidrag med 350 000 kronor som
medfinansiering av den första uppsättningen av teaterprojektet ”Ronja Rövardotter” i
Iggesunds Järnverk augusti 2010. Totalkostnaden för projektet var då beräknat till
2 750 000 kronor.
Som framförts både skriftligt och muntligt från representanter från föreningen, finns
redan investerat mycket pengar i den första uppsättningen av Ronja i Iggesund i form
av kostymer, masker, attribut, scenografiska effekter, musik, ljusdesign, läktare mm,
vilket rimligtvis borde minska totalkostnaden för en nyuppsättning ganska kraftigt.
Den nya uppsättningen är kostnadsberäknad till 1,9 miljoner kronor, medan intäkterna
är beräknade till 1,9 miljoner kronor (förutsatt att föreningen erhåller bidrag från
kommunen med 350 000 kronor).
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att den ideella föreningen
”kultur.jernverket” beviljas en förlusttäckningsgaranti med max 200 000 kronor för
den planerade nyuppsättningen av ”Ronja Rövardotter”, samt att kommunen får en
fullständig ekonomisk redovisning från föreningen i händelse av att garantin skulle
utlösas.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Daniel Pettersson (V) jäv och deltar inte
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

Ekonomichef Anders Svedman informerar i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag om
beviljande av förlusttäckningsgaranti med max 200 000 samt en fullständig ekonomisk
redovisning i händelse av att garantin skulle utlösas.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag om att avslå framställan.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till allmänna
utskottets förslag röster JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röster
NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag om beviljande
av förlusttäckningsgaranti med max 200 000 samt en fullständig ekonomisk
redovisning i händelse av att garantin skulle utlösas.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Göran Thapper (S) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Göran Thapper (S).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 73 Ansökan från Delsbo Bygdegårdsförening om bidrag
för installation av värmepump
Dnr 2011-636-061
Ärendebeskrivning
Delsbo Bygdegårdsförening har ansökt om ett kommunalt bidrag med 370 000 kronor
för att vidta åtgärder för att minska föreningens elförbrukning och kostnader. Totalt är
investeringen beräknad till 1 260 000 kronor. Föreningen har ansökt hos Boverket om
ett bidrag på 50 % av kostnaden, dvs. 630 000 kronor. Boverket ställer å andra sidan
ett krav på motprestation från kommunen med 30 % av investeringen, dvs. 370 000
kronor, för att bevilja bidrag till föreningen. Resterande 20 % ska finansieras av
föreningen.
Enligt föreningens grova kostnadsberäkning med en minskad energiförbrukning på
55 000 kWh/år, borde föreningen kunna finansiera denna investering med egna eller
lånade medel och ändå få en bra lönsamhet på investeringen.
Kostnad för ett lån på 1 260 000 kronor och 5 % ränta kostar som årlig annuitet
-

med 10 års amortering 128 905:-

-

med 15 års amortering 86 826:-

-

med 20 års amortering 65 792:-

-

med 30 års amortering 44 766:-

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan från Delsbo
bygdegårdsförening avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till ansökan.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till Uno Jonssons förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Delsbo Bygdegårdsförening ett kommunalt bidrag med 370 000 kronor för
att vidta åtgärder för att minska föreningens elförbrukning och kostnader
att kommunens bidrag endast utgår under förutsättning av att Boverket också beviljar
bidrag, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likviditet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 74 Ansökan från Hudiksvalls Näringslivs AB om utökat
bidrag för Mulle Meck
Dnr 2012-047-860
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) har ansökt om ett utökat bidrag för Mulle Meck
med 300 000 kronor på grund av att verksamheten kostar mer pengar än vad
kommunen anslår.
Kommunen bidrar årligen med 1 000 000 kronor för KomTek och Mulle Meck
tillsammans. HNA fördelar anslaget med 70 % till KomTek och 30 % till Mulle Meck.
De senaste åren har Mulle Meck kostat betydligt mer än de anslagna medlen, vilket
HNA löst genom att minska verksamheten för KomTek (2011) och tidigare år även
för turistbyråverksamheten.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet till kommunstyrelsens
allmänna utskott utan något eget förslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan bifalles.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Håkan Rönström (M) jäv och deltar inte
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 75 Ansökan från Delsbo Filmhus om utökning av räntefritt
lån för digitalisering av Svea Bio
Dnr 2011-306-061
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, § 140, att bevilja Delsbo Filmhus
ekonomisk förening ett tioårigt, räntefritt lån på 225 000 kronor för digitalisering av
Svea Bio i Delsbo.
Upphandlingen av den digitala utrustningen är nyligen avslutad av Inköp Gävleborg.
Enligt anbudet uppgår investeringen till 940 000 kronor mot beräknat 894 000 kronor
i ansökan till Leader. Inga ytterligare medel kommer att fås från Leader för att täcka
mellanskillnaden, varför föreningen ansöker om att få sitt räntefria lån utökat med
45 000 kronor.
Föreningen har tidigare fått ett räntefritt lån på 300 000 kronor från kommunen i
samband med förvärvet av Svea Bio i Delsbo. Ett pantbrev togs då ut i fastigheten på
motsvarande belopp. Föreningens skuld till kommunen på detta lån är idag endast
30 000 kronor, vilket innebär att det finns ett utrymme i pantbrevet för att tillmötesgå
föreningens begäran om en utökning på 45 000 kronor inkl tidigare beslut på 225 000
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Delsbo Filmhus ekonomisk förening
beviljas en utökning av tidigare beslutat räntefritt lån med 45 000 kronor till 270 000
kronor för digitalisering av Svea Bio i Delsbo, att lånet amorteras under 10 år med
27 000 kronor per år (särskild skuldförbindelse upprättas mellan kommunen och
föreningen), att kostnaden för lånet täcks ur kommunens likvida medel, samt att i
övrigt gäller samma att- satser som kommunfullmäktige beslutade om 2011-09-26,
§ 140 beträffande digitalisering av Svea Bio i Delsbo.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) och Stefan Bäckström
(C) bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Delsbo Filmhus ekonomisk förening beviljas en utökning av tidigare beslutat
räntefritt lån med 45 000 kronor till 270 000 kronor för digitalisering av Svea Bio i
Delsbo,
att lånet amorteras under 10 år med 27 000 kronor per år (särskild skuldförbindelse
upprättas mellan kommunen och föreningen),
att kostnaden för lånet täcks ur kommunens likvida medel, samt
att i övrigt gäller samma att-satser som kommunfullmäktige beslutade om 2011-09-26,
§ 140 beträffande digitalisering av Svea Bio i Delsbo.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 76 Ansökan om anslag till renovering av Hudiksvalls
teater
Dnr 2012-090-292
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ansökt om riktade driftmedel med 3,5 miljoner kronor för akut
renovering av Hudiksvalls teater.
Hudiksvalls teater har under flera år drabbats av takläckage, främst på grund av
isbildning vintrarna 2010 och 2011. Murken panel har tagits bort och skadat timmer
bytts ut.
Anslagsbegäran avser främst ett nytt falsat plåttak, ny panel samt målning av fasaden.
Eventuellt behövs byte av brandlarm och teaterinredning. Fastighetsavdelningen ska
söka bygglov för att bygga ett nytt tak med luftspalt mot det gamla taket och på så sätt
komma ifrån problem med is och fuktskador.
Ärendet är en begäran om upprustningsmedel, som innebär en standardförbättring av
fastigheten i förhållande till sitt ursprung. I och med detta är åtgärden att betrakta som
en investering. Enligt de nya redovisningsprinciper som antogs i kommunen fr o m
1 januari 2011 är en investering, allt över ett basbelopp (ca 44 000 kronor) och som
har en varaktighet över tre år.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden beviljas ett anslag
med 3 500 000 kronor för upprustning av Hudiksvalls teater, samt att kostnaden täcks
ur kommunens likviditet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström
(M), Stefan Bäckström (C) och Göte Bohman (MP) bifall till allmänna utskottets
förslag.

Justerandes
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden beviljas ett anslag med 3 500 000 kronor för upprustning av
Hudiksvalls teater, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likviditet.
______
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 77 Ansökan om anslag för investering i ett mobilt
reservelverk till några av kommunens särskilda
äldreboenden
Dnr 2012-097-735
Ärendebeskrivning
Norrhälsinge räddningstjänst har ansökt om anslag med en miljon kronor för
investering i ett mobilt reservkraft/-elverk med anslutningsmöjligheter till några av
kommunens särskilda äldreboenden.
Förslaget innebär att kommunen vid händelse av ett omfattande elavbrott, skulle
kunna fortsätta att erbjuda varma och fullt fungerande särskilda boenden för de äldre
till betydligt ”drägligare” förhållanden än om inte reservkraftsmöjligheten funnits.
För att göra detta möjligt behövs befintligt reservkraftverk vid Fredens Kulle bytas ut
till ett modernare och mer mobilt reservkraft/-elverk, som kan anslutas till endera
Fredens Kulle, Tunbacka eller Tryggebo servicehus beroende på aktuellt behov.
Medel för anpassningar av dessa fastigheter för reservkraftsinkoppling ingår i det totala
investeringsbeloppet med 0,2 miljoner kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Norrhälsinge räddningstjänst beviljas
anslag med 1 000 000 kronor för investering i ett mobilt reservkraft-/elverk med
anslutningsmöjligheter till tre av kommunens större servicehus, samt att kostnaden
täcks ur kommunens likviditet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Norrhälsinge räddningstjänst beviljas anslag med 1 000 000 kronor för investering i
ett mobilt reservkraft-/elverk med anslutningsmöjligheter till tre av kommunens större
servicehus, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likviditet.
______
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§ 78 Ansökan om tilläggsanslag för digitalisering av skolan
Dnr 2012-126-042
Ärendebeskrivning
Lär- och kulturchefen Ingela Rauhala har tillskrivit kommunstyrelsen om att få
omdisponera 3 200 000 kronor av 2011 års budgetöverskott för att göra en 1:1
satsning på skolans digitalisering.
Lärande- och kulturnämnden har sedan tidigare beslutat att digitalisera skolan från åk 7
till och med år 3 på gymnasiet. Lär- och kulturchefen vill genom denna begäran
påskynda satsningen på elevdatorer. Satsningen ska på sikt finansiera sig själv när
stationära datorer ersätts av bärbara datorer, då serviceavtalen löper ut. Det
ekonomiska problemet för lärande- och kulturförvaltningen är att de bärbara datorerna
först måste införskaffas innan de stationära datorerna börjar avvecklas.
Kostnaderna för investeringen beräknas uppgå till 3 200 000 kronor, varav 1 600 000
kronor avser inköp av bärbara datorer och 1 600 000 kronor investering i nätverk.
Lärande- och kulturnämnden redovisade för 2011 ett budgetöverskott på 6 100 000
kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att lärande- och kulturförvaltningen
beviljas ett tilläggsanslag med 1 600 000 kronor för anskaffning av datorer (driftmedel)
och 1 600 000 kronor för investering i nya nätverk (investeringsmedel) för att
möjliggöra en 1:1 digitalisering av åk 7 till och med år 3 på gymnasiet, samt att
kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Göte Bohman (MP) yrkar att satsningen på 1 – 1 datorer stöds, att satsningen får ske
genom internleasing samt att uppkopplingen ska ske med en elegant kabellösning
värdigt målet att vara fiberkommunen Hudiksvall.
Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Stefan Bäckströms förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Stefan Bäckströms mfl
förslag eller till Göte Bohmans förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms mfl förslag.
Justerandes
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lärande- och kulturförvaltningen beviljas ett tilläggsanslag med 1 600 000 kronor
för anskaffning av datorer (driftmedel) och 1 600 000 kronor för investering i nya
nätverk (investeringsmedel) för att möjliggöra en 1:1 digitalisering av åk 7 till och med
år 3 på gymnasiet, samt
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel.
Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Göte Bohman (MP).
Bilaga § 78
______
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§ 79 Försäljning av mark från Rådhuset 2:1 och Varvet 4:2
Dnr 2012-091-253
Ärendebeskrivning
Bertil och Lennart Rudolphi har ansökt om förvärv av ytterligare mark i anslutning till
Varvet 4:4. Ändamålet för förvärvet är en utveckling av järnhandeln och lokalerna för
vårdcentralen.
Tekniska nämnden har 2012-02-20, § 18, beslutat att försälja en avstyckningstomt på
totalt ca 3 405 m2, del av Rådhuset 2:1 ca 175 m2 och del av Varvet 4:2, till
Hudiksvalls Nya Järnvaru AB för en köpeskilling av 1 362 000 kronor. Priset har
beräknats utifrån 400 kronor per m2.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att försäljningen av rubricerade markområden
tillstyrkes, samt att köpeskillingen förstärker kommunens likvida medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja en avstyckningstomt på totalt ca 3 405 m2, del av Rådhuset 2:1 ca 175 m2
och del av Varvet 4:2, till Hudiksvalls Nya Järnvaru AB för en köpeskilling av
1 362 000 kronor. Priset har beräknats utifrån 400 kronor per m2, samt
att köpeskillingen förstärker kommunens likvida medel.
______
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§ 80 Kommunalisering av hemsjukvården
Dnr 2011-625-770
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Region Gävleborg har 2012-02-24, § 25, rekommenderat kommunerna
och landstinget i Gävleborgs län att besluta om följande att-satser inför en
kommunalisering av hemsjukvården i länet. Den beslutade rekommendationen har
bland annat följande lydelse:
att kommunerna från 1 januari 2013 tar över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år,
att nivån på skatteväxlingen är 22 öre,
att ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med
anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och
med 1 januari 2013,
att inrätta en partsgemensam grupp för hantering av gränsdragningsfrågor,
att en politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer
genomförandet av reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06-30, samt
att uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser.
Till beslutet ska även fogas en att-sats som reglerar de fall där en verksamhetsövergång
sker efter den första januari 2013.
Omsorgsförvaltningen föreslår att i enlighet med förslaget genomföra skatteväxling
den 1 januari 2013 och att verksamhetsövergången sker den 1 februari 2013, att
villkoren för verksamhetsövergången regleras i separat avtal (förhandlas vid ett separat
tillfälle). samt att i övrigt besluta enligt styrgruppens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar förvaltningschef, Pia Andersson.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med förslaget genomföra skatteväxling den 1 januari 2013 och att
verksamhetsövergången sker den 1 februari 2013,
att villkoren för verksamhetsövergången regleras i separat avtal (förhandlas vid ett
separat tillfälle). samt
att i övrigt besluta, enligt styrelsen för Region Gävleborgs rekommendationer.
______
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§ 81 Ansökan om anslag för investeringar i Kulturhusets
foajé
Dnr 2012-127-042
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturförvaltningen har ansökt om att 575 000 kronor av 2011 års
driftöverskott vid Kulturhuset, Hudiksvall, överföres till 2012 för investeringar i en
uppfräschning av foajén i fastigheten. Budgetöverskottet 2011 uppgick till ca 700 000
kronor.
Medlen ska användas till investeringar främst i foajén, men en stor del av medlen går
också till teknisk utrustning. Till foajén ska bland annat möbler inköpas, nya takplattor
sättas upp, byte till energibelysning och ny teknisk utrustning till stora salen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att lärande- och kulturförvaltningen
beviljas anslag med 575 000 kronor för investeringar i Kulturhusets foajé samt teknisk
utrustning i stora salen, att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel, samt att
förvaltningens begäran om medel för upprustning av plan 1 i Kulturhuset beträffande
komplettering av teknisk utrustning samt arbetsmiljöåtgärder för den tekniska
personalen prövas i samband med beredningen av investeringsplanen för åren 20132020.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lärande- och kulturförvaltningen beviljas anslag med 575 000 kronor för
investeringar i Kulturhusets foajé samt teknisk utrustning i stora salen,
att kostnaden täcks ur kommunens likvida medel, samt
att förvaltningens begäran om medel för upprustning av plan 1 i Kulturhuset
beträffande komplettering av teknisk utrustning samt arbetsmiljöåtgärder för den
tekniska personalen prövas i samband med beredningen av investeringsplanen för åren
2013-2020.
______
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§ 82 Tillfälligt beviljat investeringsstöd till kommersiell
service
Dnr 2012-128-042
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har beslutat att preliminärt bevilja Ängebo Livs ett investeringsstöd till
kommersiell service i Ängebo. Stödet avser en investering i en tankstation och grundas
på en total investeringssumma av 620 000 kronor. Stödet som uppgår till 500 000
kronor betalas ut när investeringen är slutförd, fakturorna är betalda och handlingar
enligt Allmänna villkor är inlämnade.
Svågadalsnämnden har beviljat Svågadalens Intresseförening 120 000 kronor i bidrag
för att kunna stödja investeringen.
En tankstation i Ängebo är en viktig glesbygdssatsning för Svågadalen. Enligt planerna
ska investeringen påbörjas i vår och vara avslutad inom några månader. Även om
byggnadstiden inte är lång medför investeringen en likvid belastning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Svågadalens Intresseförening beviljas
ett tillfälligt bidrag på 500 000 kronor under byggtiden för att kunna stödja
investeringen under förutsättning att bidraget återbetalas när bidraget från
Länsstyrelsen betalas ut.
Eftersom bidraget är kortfristigt och i sin helhet ska återbetalas kan kommunstyrelsen
uppdra åt Svågadalsnämnden att utbetala bidraget och i övrigt hantera frågan i
nämndens budget för glesbygdsutveckling.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Svågadalens Intresseförening beviljas ett tillfälligt bidrag på 500 000 kronor under
byggtiden för att kunna stödja investeringen under förutsättning att bidraget
återbetalas när bidraget från Länsstyrelsen betalas ut.
______
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§ 83 Intern kontrollplan för kommunstyrelsen
Dnr 2012-086-100
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2008, § 74, ska nämnderna årligen anta en plan för
arbetet med den interna kontrollen. Nämnderna ska sedan, i december varje år,
rapportera resultatet från årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden
till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Kommunledningsförvaltningen lämnar ett förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012. Förslaget är uppföljning av två ekonomiska rutiner/processer
(förekomst och hantering av kontanta medel samt kommunens betalning av
leverantörsfakturor). Vid personalavdelningen ska två processer/rutiner kontrolleras
(hantering av uppkommen löneskuld samt hantering av skyddad identitet). Vid
kansliavdelningen kontrolleras två processer/rutiner (uppföljning av
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut, motioner och medborgarförslag
samt att det finns ett fungerande ersättarsystem).
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2012
godkänns.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Mikael Löthstam (S) att den interna
kontrollen fortlöpande ska redovisas till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2012.
att den interna kontrollen fortlöpande ska redovisas till kommunstyrelsen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 84 Antagande av Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar i Gävleborgs län
Dnr 2011-248-719
Ärendebeskrivning
För sex år sedan fastställdes ett gemensamt policydokument för barn och ungdomar i
Gävleborgs län. Dokumentet fastställdes i landstinget Gävleborg och i respektive
kommun i länet. Denna policy har nu reviderats.
Social- och fritidsnämndens förtydligande tillägg till dokumentet

Socialstyrelsen har i meddelandeblad 4/2010 beskrivit hälso- och sjukvårdens ansvar
för information, råd och stöd till vissa barn under 18 år.
Landstinget i Gävleborg har gjort en överflyttning av ansvar och arbetsuppgifter från
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) till ungdomsmottagningarna utan att resurser
skickats med. Angeläget är att det i gemensamma utgångspunkter klart framgår att
landstingets resurser tillfaller denna viktiga målgrupp.
Dessutom bör de bilagda rekommenderade avtalstexterna tas bort eller ändras då det
är viktigt att respektive kommun själv bestämmer detta utifrån sina förutsättningar
tillsammans med landstinget
Social- och fritidsnämndens förslag

Social- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna gemensamma
utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar med det förtydligande som gjorts,
samt att det är viktigt att respektive kommun själv bestämmer kring de ekonomiska
resurserna, utifrån sina förutsättningar tillsammans med landstinget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar” med
social- och fritidsnämndens förtydligande, samt
att det är viktigt att respektive kommun själv bestämmer kring de ekonomiska
resurserna, utifrån sina förutsättningar tillsammans med landstinget.
Justerandes
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§ 85 Representant i Styrgrupp Närvård
Dnr 2012-162-102
Ärendebeskrivning
Styrgrupp Närvård utgör en politisk styrgrupp för ungdomsmottagningen och följer
kontinuerligt hur verksamheten drivs och utvecklas. Representant för oppositionen ska
utses.
Kommunstyrelsen beslutar
att oppositionen utser en representant för Styrgrupp Närvård.
______
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§ 86 Medborgarförslag om mötesplats för integration
Dnr 2011-426-035
Ärendebeskrivning
Jamal Naser, Isaias Redai, Yohannes Afewerki, Salem Saleh, Yeabiyo Weldekidan och
Solomon Berhe har i medborgarförslag, inlämnat den 8 augusti 2011, föreslagit att en
mötesplats för integration bildas. Utgångspunkten är att underlätta integrationen i
samhället genom att invandrarna själva är aktiva och bidrar med tid och kunnande. En
verksamhetsplan har framställts med följande innehåll: Stöd för invandrarkvinnor,
fritidsaktiviteter, språkhjhälp, fadder, samhällsinformation, kulturaktiviteter, studieoch yrkesvägledning, kurser, skapa jobbkontakter samt rådgivning för ungdomar.
För att bedriva dessa verksamheter behövs en lokal och ett ekonomiskt bidrag för att
täcka olika kostnader.
Social – och fritidsnämndens yttrande

Social och Fritid (SoF) har tillsammans med Lärande och Kultur (LoK) ansvar för
delar av etableringsinsatserna för vissa nyanlända invandrare. En ny lagstiftning trädde
i kraft 1 december 2010. I samband med den nya lagstiftningen flyttades stora delar av
ansvaret för målgruppen över från kommunerna till Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. I samband med detta sänktes statsbidragen kraftigt till
kommunerna.
Ansvarsfördelningen är idag enligt följande:
Arbetsförmedling
• Har ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna
• Ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra parter
• Ansvarar för etableringssamtalen
• Ansvarar för bosättning av personer som har rätt till etableringsplan
• Ansvarar för upprättande av etableringsplan - vägen till arbete
• Beslutar om etableringsersättning
• Är uppdragsgivare till lotsar, som stöttar den anlände i genomförandet men även i
utvecklandet av etableringsplanen
• Fastställer länstal efter samråd med Länsstyrelsen och Migrationsverket
Försäkringskassan
• Beslutar om etableringsersättning och bostadsersättning
• Betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning
Justerandes
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Kommunen
• Ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SoF)
• Ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning (SoF)
• Ansvara för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning
(LoK)
• Ansvara för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn
och ungdomar (Lok)
• Ansvara för försörjning för dem som inte ha rätt till etableringsplan (SoF)
Länsstyrelsen
• Medverkar till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända
• Tecknar överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända
• Främjar regional samverkan mellan berörda kommuner, myndigheter, företag och
organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända
• Stödjer kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och
samhällsorientering
• Följer upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på regional
och kommunal nivå.
Medborgarförslaget innehåller förslag till verksamhet som stärker flyktingarna
ytterligare för att lättare integrera sig i svenska samhället. Detta är mycket positivt och
skulle kunna vara ett komplement till övriga aktörers insatser. Social och Fritid har
utifrån nya lagstiftningen och det begränsade satsbidraget inga ekonomiska möjligheter
att stödja verksamheten i form av lokal eller ekonomiska bidrag. Däremot ser
flyktingenheten en möjlighet att ha ett nära samarbete med verksamheten. Kontakt ska
tas från flyktingenheten med föreningen för att diskutera frågan vidare.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Cul arbetar med Svenska för invandrare, övrig vuxenutbildning,
arbetsmarknadsverksamhet, studie- och yrkesvägledning samt ett antal olika projekt
och aktiviteter för att ge invandrare och flyktingar förutsättningar att etablera sig i
landet och integrera sig i samhället. Cul samverkar även med andra verksamheter inom
kommunen, liksom med andra aktörer som arbetsförmedling, länsstyrelse och
företrädare för privata och offentliga arbetsgivare. I viss utsträckning sker även
samverkan med organisationer som är aktiva inom det civila samhället.
Cul ser en stor potential i medborgarförslaget. Vid en Mötesplats för integration kunde
flera av de föreslagna aktiviteterna bedrivas i samverkan mellan personal från
förvaltningen och frivilliga, både med invandrarbakgrund och med svenskt ursprung.
Mötesplats för integration kunde kanalisera många positiva krafter och skapa kontakter
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och nätverk mellan människor som normalt inte träffas. Där kunde förvaltningens
verksamheter kompletteras med insatser och frivilligarbete som skulle gynna
integrationen i kommunen.
Cul har dock inga möjligheter att inom verksamheten tillhanda lokal eller
medfinansiera verksamheten.
Förvaltningens kulturverksamhet ser gärna att en sådan här typ av mötesplats kan
åstadkommas i Kulturhuset Glada Hudik, åtminstone i de utpräglat kulturella delarna.
En permanent mötesplats där alla eller många av de i förslaget uppräknade
aktiviteterna kan rymmas är kanske inte realistiskt då en grundidé med Kulturhuset
Glada Hudik är stor flexibilitet. Flexibiliteten innebär att lokaler ena dagen kan
användas av en viss målgrupp för ett visst syfte och nästa dag till något helt annat.
Öppen Scen konceptet är till exempel en utmärkt mötesplats för invandrare och andra.
Kommunstyrelsen har inte slutgiltigt fattat beslut om vilka aktiviteter som bör eller
skall rymmas i huset men hänsyn bör tas till förslaget om Mötesplats för integration.
Från Kulturskolans sida skulle det vara möjligt att starta försöksverksamheter på olika
sätt. Exempel på sådana kan vara: Drama/musik/dans i samverkan med Cul (SFI) och
musik- dans- och bildaktiviteter för ungdomar en veckokväll på till exempel Björkberg.
Gitarrgrupp/band för intresserade ensamkommande flyktingungdomar tillsammans
med andra ungdomar är ett annat exempel.
Flera av studieförbunden i Hudiksvalls kommun skulle förmodligen ställa sig positiva
till kulturella och språkliga aktiviteter riktade till personer med invandrarbakgrund.
Vissa bidrag för olika verksamheter/evenemang kan sökas från Kultur Hudiksvall. Det
kan vara punkthändelser eller tidsbegränsade projekt.
Sammanfattning
Både kulturen och Cul tycker att idén är bra och önskvärd och de kommer att
undersöka om det finns en lämplig lokal. Några av de föreslagna kulturella
aktiviteterna kan rymmas under Öppen Scen och vissa bidrag för olika verksamheter
eller evenemang kan sökas från kulturavdelningen i Hudiksvall. Förvaltningen har
dock inga möjligheter att lämna andra bidrag till verksamheten.
Social- och fritidsnämnden föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Lärande- och kulturnämndens föreslår att medborgarförslaget ska bifallas.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

48 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

Vid kommunstyrelsen sammanträde föreslår Kent Sjöberg )KD) att ärendet
återremitteras för dialog med förslagsställarna samt en översyn av lokaler och
kostnader.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Stefan Bäckström (C), yrkar bifall till Kent Sjöbergs återremissyrkande.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Kent Sjöbergs och Stefan
Bäckström återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslutar
att ärendet återremitteras för dialog med förslagsställarna samt en översyn av lokaler
och kostnader.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 87 Medborgarförslag om välkomstpaket till nyinflyttade
Hudiksvallsbor
Dnr 2011-642-035
Ärendebeskrivning
Eva Hjärpsgård, Hudiksvall, har i ett medborgarförslag inlämnat den 14 december
2011, föreslagit att ett välkomstpaket ska delas ut till nyinflyttade i kommunen. I
exempel från andra kommuner, beskrivs välkomstpaket innehållande biljetter till olika
evenemang, gratisbad och båtfärd.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Informationsavdelningen anser i likhet med förslagsställaren att det är angeläget att
informera besökare om kommunen och undersöker just nu olika alternativ i denna
fråga.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 88 Medborgarförslag om att matavfall från skolor och
kommunägda restauranger ska komposteras
Dnr 2011-153-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har i medborgarförslag, inlämnat den 28 juni 2011,
föreslagit att matavfall från skolor och kommunägda restauranger ska komposteras.
Vidare föreslås att kommunen erbjuder en tjänst där innevånarnas kompost och
matavfall tas om hand och att sopor sorteras för att minska klimatpåverkan.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Lärande- och kulturnämnden är positiv till att matavfall från skolor komposteras
främst med tanke på att stärka barnens och elevernas miljömedvetande. Detta under
förutsättning att kompostering kan organiseras rent praktiskt.
Lärande- och kulturnämnden överlåter till omsorgsförvaltningen som organiserar
kommunens måltidsverksamhet samt tekniska förvaltningen och Norrhälsinge
miljökontor att yttra sig över hur kompostering praktiskt ska kunna lösas.
Kostenhetens yttrande

Kostenheten i Hudiksvalls kommun har inget emot kompostering av matavfall om rätt
förutsättningar finns. Det vill säga avsedda behållare för matavfallet och plats för
förvaring av matavfallet till dess det hämtas.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 89 Redovisning av obesvarade motioner
Dnr 2012-131-004
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ska, två gånger per år, lämna en redovisning till kommunfullmäktige
över motioner som inte är färdigberedda. Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella motioner från vidare handläggning.
Kommunledningsförvaltningen har förtecknat motionerna samt redovisat den
beredning av varje motion som hittills skett. Förteckningen upptar 19 motioner.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 90 Motion om att initiera ett projekt om årlig
teaterbiennal i Hudiksvall för teatergrupper inom
omsorgsverksamheten.
Dnr 2011-470-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S), har i en motion föreslagit ”att kommunstyrelsen initierar ett
projekt som ska leda till att en årlig teaterbiennal skapas i Hudiksvall för teatergrupper
inom omsorgsverksamheten i Sverige”.
Omsorgsnämndens yttrande

Runt om i Sverige finns många olika teatergrupper och även grupper inom sång och
dans för personer med funktionsnedsättning. Många tycker om, och är bra på, att
uttrycka sig på scen. Vi känner inte till att det finns något liknande forum och
mötesplats för personer med funktionsnedsättning som den Teaterbiennal som
anordnas i Gävle (där även utländska grupper deltar).
Man ser mycket positivt på att kommunstyrelsen initierar ett projekt att anordna en
Teaterbiennal för teatergrupper för personer med funktionsnedsättning med
utgångspunkt från Glada Hudik teaterns arbete.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Förslaget om att en årlig teaterbiennal skapas i Hudiksvall för teatergrupper inom
omsorgsverksamheten i Sverige är bra. Två anledningar finns till att stödja förslaget.
För det första bör Hudiksvalls kommun ta ytterligare initiativ när det gäller hur man
förvaltar och utvecklar den goodwill Glada Hudikteatern har åstadkommit. En
teaterbiennal kan vara en av flera verksamheter som förstärker kommunens profil att
befrämja innanförskap och lyfta fram människor med svag ställning i samhället.
För det andra ser man i dag hur kulturella evenemang skapar intresse för anordnande
kommuner och de positiva effekter detta har för handel, hotell och restauranger. En
teaterbiennal skulle kunna bidra till detta för Hudiksvall. Förslaget bör tas upp i en
samlad diskussion om vilka olika events och initiativ kommunen bör satsa på för att
fylla visionen Glada Hudikandan med ett konkret innehåll. Förslaget ligger även i linje
med den kommande kommunala kulturplanen. Kulturavdelningen kommer att börja
med att undersöka möjligheten att bidra till detta projekt genom redan inplanerade
revydagar, barnmusikdagar samt musikdagar för personer med funktionsnedsättning.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Kulturavdelningen har inga särskilda medel i budget för risktagande eller kostnader för
en årlig teaterbiennal i Hudiksvall.
Omsorgsnämnden har föreslagit att motionen bifalls. Nämnden ser positivt på idén
men påtalar att de ekonomiska konsekvenserna måste beaktas.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen bifalls.
Allmänna utskottet föreslår att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Mikael Löthstam (S) att motionen bifalls.
Ordförande framställer proposition om bifall, antingen till allmänna utskottets förslag,
att anse motionen besvarad eller till Mikael Löthstams förslag om bifall till motionen
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 91 Motion om att satsa på en utveckling av förskoleklass
och fritids i Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-493-008
Ärendebeskrivning
Daniel Pettersson (V) föreslår i en motion att:


Ett utvecklingsprogram för förskoleklass och fritidshem tas fram. Detta
utvecklingsprogram bör tas fram skyndsamt med anledning av att den nya
skollagen har börjat gälla.



Personal inom förskoleklass och fritidshem ges de förutsättningar som behövs i
form av resurser, lokaler och planeringstid för att kunna arbeta efter den nya
skollagen och det framtagna utvecklingsprogrammet.



En undersökning görs för att utröna möjligheter till samarbete mellan fritidshem
och olika ideella föreningar.

Lärande- och kulturnämndens yttrande

Ett utvecklingsprogram finns för förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och
fritidshemmen. Utvecklingsprogrammets första del är beslutat i nämnd 15 juni 2010.
Under del två finns för närvarande tio förbättringsområden identifierade, ett av dem är
Förskoleklass och fritidshemsverksamheten. Under rubrik 8, Förskoleklass och
fritidshemsverksamhet, står för närvarande följande:
Detta vill vi uppnå
•
•
•

Uppnå en verksamhet som till alla delar följer mål och riktlinjer i aktuell läroplan,
LGR 11
Likvärdig redovisning av personalstatistik inom och mellan verksamhetsområde
förskoleklass och fritidshemsverksamhet
Utveckla samverkan och samarbetsformer mellan förskolan och förskoleklassen

Genom att
•
•
•

Identifiera utvecklingsområden inom respektive verksamhetsområde.
Ta fram en kommungemensam blankett för redovisning av personalstatistik.
Ta fram en kommunövergripande överenskommelse gällande planeringstid och
kompetensutveckling för personal i förskoleklass och fritidshem.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

Ansvariga rektorer arbetar tillsammans med medarbetare och i förekommande fall
fackliga förtroendemän med ovanstående. Under 2011 har en kommungemensam
blankett tagits fram för redovisning av personalstatistik och en kommungemensam
överenskommelse har träffats om planeringstid och kompetensutveckling för all
personal i förskoleklass och fritidshem. Arbetet med att identifiera och sedan arbeta
med nya utvecklingsområden pågår. Bland annat kommer all personal i förskoleklass
under vårterminen 2012 att genomgå utbildning i Bornholmsmodellen - vägen till
läsning utifrån ett nytt material som följer och som är en fortsättning på det arbete
som förskolan 1-5 år börjat arbeta med.
Andra områden som identifierats och diskuterats är hur dokumentationen av barnens
lärande i förskoleklassen och på fritidshemmet ska se ut och om de överlämnande
rutiner vi idag har mellan förskolan och förskoleklassen behöver revideras och
utvecklas ytterligare. Förskolechefer och rektorer har träffats i geografiska nätverk för
att ta fram nya och ytterligare former för samverkan och samarbete.
Utifrån ovanstående beskrivning behöver inget separat utvecklingsprogram för
förskoleklass och fritidshem tas fram. De frågor som nämns i motionen kan beaktas
och tas med i det utvecklingsarbete som redan pågår.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad.
Allmänna utskottet har tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Daniel Pettersson (V) att motionen
bifalls.
Stefan Bäckström (C) föreslår att motionen återremitteras till lärande- och
kulturnämnden, för vidare beredning.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Stefan Bäckström
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att motionen återremitteras till lärande- och kulturnämnden, för vidare beredning.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

56 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 92 Representant vid Stockholms och Uppsala läns
Luftvårdsförbunds årsmöte
Dnr 2012-121-102
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har att utse kommunens representant vid Stockholms och Uppsala
läns Luftvårdsförbunds årsmöte den 20 april 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Göte Bohman (MP) som ordinarie representant och Majvor Westberg Jönsson
(S) som dennes ersättare, vid Stockholms och Uppsala läns Luftvårdsförbunds årsmöte
den 20 april 2012.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 93 Representant för genomförande av
bredbandsstrategin i länet.
Dnr 2012- 161-102
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har bett kommunerna i länet att utse 1-2 personer inom kommunen som
kan delta i framskrivande av genomförandeplan för bredbandsstrategin i länet.
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunens IT-strateg för deltagande i framskrivandet av genomförandeplan
för bredbandsstrategin i länet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 94 Matproduktion för kommunala verksamheter
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.
Vid en träff mellan Landstingsledningen och kommunledningen den 29mars 2012 kom
man överens om att föreslå styrelsen för respektive organisation att i en gemensam
utredning ta fram 3 alternativa sätt att organisera matförsörjningen i framtiden.
Eftersom detta kommer att vara helt avgörande för det fortsatta samarbetet, bedömdes
det angeläget att denna utredning genomförs snarast möjligt
Kommunledningsförvaltningen föreslår att undersöka möjligheterna till en successiv
kostnadssänkning av kostnämndens verksamheter vilket för landstingets del handlar
om att gå från nuvarande 220 – 230 kronor/portion till en markandsmässig nivå
(Jämförelsevis har Gävle sjukhus en kostnadsnivå på 170 kronor/portion), att
undersöka om möjligheter finns till en gemensam upphandling av matproduktionen
för både kommunens och landstingets verksamheter, att om inte kostnadsnivå sänks
enligt ovan eller gemensam upphandling är möjlig skall nämnden återkomma med
förslag på att avveckla verksamheten, samt att beskrivna uppdrag skall redovisas till
ledningarna för Hudiksvalls kommun och Landstinget Gävleborg senast 30 september
2012.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att undersöka möjligheterna till en successiv kostnadssänkning av kostnämndens
verksamheter vilket för landstingets del handlar om att gå från nuvarande 220 – 230
kronor/portion till en markandsmässig nivå (Jämförelsevis har Gävle sjukhus en
kostnadsnivå på 170 kronor/portion),
att undersöka om möjligheter finns till en gemensam upphandling av matproduktionen
för både kommunens och landstingets verksamheter,
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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att om inte kostnadsnivå sänks enligt ovan eller gemensam upphandling är möjlig skall
nämnden återkomma med förslag på att avveckla verksamheten,
att beskrivna uppdrag skall redovisas till ledningarna för Hudiksvalls kommun och
Landstinget Gävleborg senast 30 september 2012, samt
att uppdra till kommunchefen, att tillsammans med Landstinget Gävleborg, utreda
kostnämndens verksamhet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 95 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-099-532
1

Remissyttrande gällande Kapacitetsutredningen.

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 96 Avrapportering av delegationsbeslut
Dnr 2012-148-002
Ärendebeskrivning
Upplåningsramar och kommunal borgen för 2012 beslutades 2011-12-19 § 221.
Delegationsbesluten avseende ovanstående brukar avrapporteras årsvis. Så kommer
också att ske i en särskild skrivelse när året är slut.
Regelverket hos långivaren Kommuninvest har ändrats så att det numera krävs laga
kraft även på delegationsbeslutet.
För att Forssågruppen AB inte ska få problem med sitt omsatta lån avrapporteras detta
delegationsbeslut separat.
Delegationsbeslut 2012-03-26
Borgen avser omsättning av lån inom fastställd ram ovanstående
kommunfullmäktigebeslut.
Lånet är på 9 950 000 kr mot bunden ränta till och med 2015-05-12 och kvartalsvis
amortering med amortering med 50 000 kr per förfallodag.
Långivare är Kommuninvest.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 97 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-03-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-03-20
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§ 98 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar från Hälsingerådet, aktuella frågor var bl a
Hälsingeutbildningar ek.för., Regional kulturplan för Gävleborgs län 2013-2015 och
bredbandsstrategi.
Ordförande tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 99 Information om vägutredning, E4 Kongberget – Gnarp
Dnr 2012-129-502
Ärendebeskrivning
Vägverket har i en vägutredning studerat dels alternativa sträckningar, dels alternativ
utformning av väg E4 på sträckan Kongberget – Gnarp i Nordanstigs kommun.
Efter samrådsremiss och utställning har Vägverket Region Mitt beslutat att
vägutredningens Kombinationsalternativ ska ligga till grund för projektering och
upprättande av arbetsplan. Det innebär att väg E4 delvis kommer att dras i ny
sträckning inom korridoren och delvis kommer att ligga kvar i befintligt läge men
upprustas. Vägen ska projekteras för 2+1 körfält med mitträcke. Total nybyggd sträcka
blir ca 12,8 km och ombyggd sträcka ca 9 km. Byggstart är planerad till år 2016.
Kommunerna, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall har tillsammans med
Trafikverket diskuterat frågan om väg med 2+2 körfält. Enligt Trafikverkets
beräkningar är trafikflödet för litet, per dygn, för att motivera annat än en väg med
2+1 körfält. En uppgradering till 2+2 väg skulle kosta 45-50 miljoner kronor och
skulle vid en eventuell byggnation, förutsätta kommunal medfinansiering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i ärendet
och presenterar ett förslag till yttrande.
Bilaga § 99
Kommunstyrelsen beslutar
att anta bilagt yttrande som sitt eget.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 100 Tematiskt tillägg till översiktsplan - Ostkustbanan
Dnr 2010-174-501
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun deltar tillsammans med övriga kommuner längs Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall i det av Trafikverket och Region Gävleborg ledda
projektet Samordnad planering. Arbetet syftar till att varje berörd kommun utarbetar
ett tillägg till översiktsplanen, alternativt en ny översiktsplan, för att påskynda
planeringsprocessen inför ett kommande regeringsbeslut att bygga dubbelspår på
bansträckan. Enligt projektets tidsplan ska varje kommun ha antagit sådan
översiktsplan senast sommaren 2013.
Hudiksvalls kommun representeras i projektet av kommunledningsförvaltningen och
plan- och bygglovskontoret.
Kommunfullmäktige har i reglemente beslutat att kommunstyrelsen är ansvarig för att
leda och samordna den översiktliga fysiska planeringen (§ 2). Byggnadsnämnden ska
enligt sitt reglemente delta aktivt i den översiktliga fysiska planeringen (§ 6) men
fullgör inte kommunens uppgifter inom de delar av plan- och byggnadsväsendet som
avser just översiktlig fysisk planering (§ 1).
Kommunledningsförvaltningens tolkning av berörda reglementen är att i
kommunstyrelsens ledningsansvar ingår att initiera ärenden som berör den översiktliga
fysiska planeringen och kan på delegation av kommunfullmäktige uppdra till
byggnadsnämnden, vars förvaltning har tillgång till aktuell personalresurs, att
genomföra sådant arbete. Kommunledningsförvaltningen har, mot den bakgrunden
föreslagit att byggnadsnämnden får i uppdrag att utarbeta förslag till tematiskt tillägg
till översiktsplan avseende Ostkustbanan (järnväg).
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef, Hans Gyllow.
Kommunstyrelsen beslutar
att i enlighet med gällande reglemente uppdra till byggnadsnämnden att utarbeta
förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan avseende Ostkustbanan (järnväg).
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 101 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande, Caroline Schmidt (C) informerade från
Regionförbundet Gävleborg senaste sammanträde.
Frågor som behandlades var bl a besöksnäringen som ska göras om och närma sig
företagen och Hälsingland Turism.
Från och med den 1 januari 2012 finns ett flertal utskott inom Regionförbundet
Gävleborg.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 102 Information från Inköp Gävleborg
Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Inköp Gävleborgs, förbundsdirektör, Johan Almesjö informerar
kommunstyrelsen om Inköp Gävleborgs årsredovisning 2011.
Ekonomiskt blev utfallet – 90 000 kronor gentemot budget, intäkterna ökade med
6 %, kostnaderna ökade med 3 % och det egna kapitalet ligger nära noll vid bokslut.
Utmaningar under 2012 är bl a, en ekonomi i balans, innovationsupphandling (klara av
demografisk utmaning), upphandlingsmodeller (formulär och absoluta
upphandlingsmodeller) och avtalstrohet.
Ordförande tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 103 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om, Destination Glada
Hudik, ett bolag med besöksnäringen som ägare, samt om skapandet av en
familjecentral i samverkan med landstinget Gävleborg och Mitt Hjärta.
Ordförande tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

69 (69)

Sammanträdesdatum

2012-04-03

Kommunstyrelsen

§ 104 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen från det seminarium, för
medlemmarna i Sundsvallsregionen, som hölls i Hudiksvall den 1-2 mars 2012. Tre
samverkansområden beskrevs, fysisk planering, arbetsmarknadsregion och
kompetensförsörjning.
Ordförande tackar för informationen.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

