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§ 105 Fastställande av ny investeringsplan för 2011.
Dnr 2011-241-042
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har kallats till extra sammanträde med anledning av den
ekonomiska situationen i Hudiksvalls kommun. Bromspaket är inte nödvändigt i
dagsläget men en allmän återhållsamhet rekommenderas.
Ekonomichef Anders Svedman redovisar vid sammanträdet, tillsammans med samtliga
nämnders förvaltningschefer och ordförande, respektive nämnds driftsbudget och vad
som kan förändras för att uppnå ett bättre resultat för år 2011.
Kommunchef Bengt Friberg informerar vid sammanträdet, om åtgärder som
föreslagits vid förvaltningschefernas ledningsgrupp. Överprövning vid
kompetensutveckling och nyanställningar över en månad, återhållsamhet vid upptag av
nya utredningar och inköp av inventarier, stopp för alla arbetsluncher både externt och
internt, lärande- och kultur-, social- och fritids- och tekniska nämndens ekonomi ska
redovisas vid kommunstyrelsens sammanträden.
En revidering av investeringsbudgeten för år 2011 är nödvändig.
Majoritetspartierna (C, M, MP, KD och FP) redovisar i förslag till ny reviderad
investeringsbudget en minskning av investeringar motsvarande 16 500 000 kronor.
(bilaga 1, kolumn B)
Bilaga § 69a
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att upphäva tredje att-satsen i
kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 102, beträffande ny investeringsplan för år
2011, att istället fastställa ny investeringsplan för 2011, enligt bilaga 1 kolumn B,
att ianspråkta 7,5 miljoner kronor ur kommunens försäljningsmedel för finansiering av
investeringar i akuta fastighetsåtgärder, samt att utöka låneramen med 15,0 miljoner
kronor 2011 i förhållande till kommunfullmäktiges beslut 2010-12-13, § 32, för
finansiering av nytt gruppboende vid Kristineberg.
Mikael Löthstam (S) lämnar skriftligt förslag till ny reviderad investeringsbudget från
oppositionspartierna (S och V). Förslaget innebär en minskning av investeringar
motsvarande 19 850 000 kronor. (bilaga 2, kolumn C)
Bilaga § 69 b
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Uno Jonsson (S) att medel från
markförsäljning ska behållas av tekniska nämnden och användas för
underhållsåtgärder.
Justerandes
sign:
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Håkan Rönström (M) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till
kommunledningskontorets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till kommunledningskontorets
förslag om att upphäva tredje att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 102,
beträffande ny investeringsplan för år 2011och finner att kommunstyrelsen bifaller
kommunledningskontorets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kommunledningskontorets
förslag om att fastställa ny investeringsplan för år 2011, enligt bilaga 1, kolumn B eller
Mikael Löthstam (S) förslag om en ny investeringsplan för år 2011, enligt bilaga 2,
kolumn C och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets förslag,
varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
kommunledningskontorets förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael
Löthstams förslag röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen bifallit Mikael
Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Göte Bohman (MP) och Roddy Brun (KD)
röstar JA.
Olle Borgström (S), Bente Sandström (S), Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg
Jönsson (S), Siw Karlsson (S), Uno Jonsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit
kommunledningskontorets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar avslag till den av kommunledningskontorets föreslagna
tredje att-satsen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kommunledningskontorets
förslag om att ianspråkta 7,5 miljoner kronor ur kommunens försäljningsmedel för
finansiering av investeringar i akuta fastighetsåtgärder eller Mikael Löthstams
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets
förslag.
Jonas Holm (M) yrkar avslag till Uno Jonssons (S) förslag.
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Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Uno Jonsson (S) förslag eller
till Jonas Holms avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller Jonas Holms
förslag om avslag varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Jonas Holms
förslag röstar JA, den som röstar bifall till Uno Jonssons förslag röstar NEJ. Vinner
NEJ har kommunstyrelsen bifallit Uno Jonssons förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Göte Bohman (MP) och Roddy Brun (KD)
röstar JA.
Olle Borgström (S), Bente Sandström (S), Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg
Jönsson (S), Siw Karlsson (S), Uno Jonsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster bifallit Jonas Holms
förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till kommunledningskontorets
förslag om att utöka låneramen med 15,0 miljoner kronor 2011 i förhållande till
kommunfullmäktiges beslut 2010-12-13, § 32, för finansiering av nytt gruppboende vid
Kristineberg och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningskontorets
förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva tredje att-satsen i kommunstyrelsens beslut 2011-04-14, § 102, beträffande
ny investeringsplan för år 2011,
att istället fastställa ny investeringsplan för 2011, enligt bilaga 1 kolumn B,
att ianspråkta 7,5 miljoner kronor ur kommunens försäljningsmedel för finansiering av
investeringar i akuta fastighetsåtgärder, samt
att utöka låneramen med 15,0 miljoner kronor 2011 i förhållande till
kommunfullmäktiges beslut 2010-12-13, § 32, för finansiering av nytt gruppboende vid
Kristineberg.
____
Justerandes
sign:
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§ 106

Uppföljning av ekonomin i Hudiksvalls kommun.

Dnr 2011-299-042
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har i dagsläget en ekonomisk situation som omgående kräver
åtgärder som syftar till att avsevärt förbättra kommunens likviditet.
En minskning av likviditeten var väntad men har gått snabbare än beräknat. Stora
investeringar har gjorts under slutat av 2010 och i början av 2011. Till största delen
inom tekniska nämndens område som hade 85 % av investeringarna 2010 och 92 % av
det hittills investerade för år 2011.
Allmänna utskottet har föreslagit att uppdra till ekonomichefen, att till
kommunstyrelsen, månatligen redovisa kommunens personalkostnadsutveckling, både
totalt och per nämnd, att uppdra till kommunchefen och förvaltningscheferna i samråd
med nämnderna ta fram åtgärder för att komma tillrätta med obalansen i
driftsbudgeten, samt att förslagen på kostnadsreducering redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde i juni och en första rapport lämnas på
kommunstyrelsens sammanträde i maj.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M)
och Stefan Bäckström (C) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till ekonomichefen, att till kommunstyrelsen, månatligen redovisa
kommunens personalkostnadsutveckling, både totalt och per nämnd.
att uppdra till kommunchefen och förvaltningscheferna i samråd med nämnderna ta
fram åtgärder för att komma tillrätta med obalansen i driftsbudgeten, samt
att förslagen på kostnadsreducering redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i
juni och en första rapport lämnas på kommunstyrelsens sammanträde i maj.
_____
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§ 107 Användande av budgeterat medel för gator,
gc-vägar m.m
Dnr 2011-307-042
Ärendebeskrivning
Teknisk chef Jan Kroppegård väcker vid kommunstyrelsens sammanträde, frågan om
användandet av budgeterade investeringsmedel för gator, gc-vägar m.m. Önskemål
finns om större frihet att disponera reducerade konton genom sammanslagning. De
konton som avses är, projekt 7028, kontot för ombyggnad av gator och gc-vägar och
kontot för asfaltering av gator och gc-vägar.
Kommunstyrelsen beslutar
att anslaget, om en miljon kronor, för ombyggnad av gator och gc-vägar och anslaget
om en miljon kronor för asfaltering av gator och gc-vägar fritt får disponeras mellan
dessa två projekt.
_____
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