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§ 260 Redovisning från kommunstyrelsens förvaltningar om
verksamhet och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kort kommunstyrelsen om kommunens och
kommunledningsförvaltningens ekonomi. Riktvärdet för kommunens verksamheter
sista oktober är 83,4 % och resultatet visar att verksamheterna förbrukat 81 %.
Riktvärdet för kommunledningsförvaltningens är sista november 92 % och
förvaltningen har förbrukat 94 %.
____
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§ 261 Flytt av restaurang-och livsmedelsprogrammet till
Bromangymnasiet
Dnr 2013-449-631
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige avsätter 10
miljoner kronor så att restaurang- och livsmedelsprogrammet kan flyttas till
Bromangymnasiet.
Skälen till föreslagen förändring är en bättre inkludering av eleverna och lärare i detta
program i en större gymnasiegemenskap, samt att lokalerna som idag används är för
stora och inte ändamålsenliga och att det finns ett investeringsbehov i utrustning, mm,
i befintliga lokaler, vilka inte upplevs som rationella att genomföra.
Presenterad kostnadsnivå bygger på utredning/konsultrapport från hösten 2012.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Lärande- och kulturnämnden har fattat sitt beslut med ett fokus på effektivare och
bättre samordnad utbildning. Effekter som presenteras är förbättringar i en
inkluderande gymnasiemiljö, ändamålsenligare lokaler, förbättrad lärartäthet och andra
utbildningsorienterade frågor.
Med ovanstående argument har det inte från lärande- och kulturnämnden presenterats
andra alternativa lokallösningar. En samordnad och förbättrad lärmiljö har varit det
övergripande målet.
Med den bakgrund som finns i ärendet har det i budgetförslaget för 2014 – 2017
avsatts 10.2 Mkr 2014 och 0.4 Mkr 2015, för att genomföra efterfrågad ombyggnad
och flytt av restaurang- och livsmedelsprogrammet till Bromangymnasiet. Eftersom
kostnadskalkylen bygger på en tidigare nyckeltalsbaserad uträkning finns ett behov av
att öka precisionen i kostnadsunderlaget. Därför är det rimligt att
investeringsutrymmet ligger kvar i investeringsbudgeten och att tekniska nämnden ges
i uppdrag att tillsammans med lärande- och kulturnämnden inom 500 000:- kronor av
anvisat investeringsutrymme genomföra en mer specifik projektering av projektet. Om
projektet inte kan genomföras inom avsatt investeringsutrymme skall frågan återföras i
form av ett enskilt investeringsbeslut.
Frågan bör prioriteras då det finns kopplingar till avtalstider i nuvarande externa
hyresavtal.
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att efterfrågad ombyggnad och flytt av
restaurang- och livsmedelsprogrammet till Bromangymnasiet genomförs inom de
medel som avsatts i investeringsbudgeten, 10.2 Mkr 2014 och 0.4 Mkr 2015, att
tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med lärande- och kulturnämnden
inom 500 000:- kronor av anvisat investeringsutrymme genomföra en mer specifik
projektering av projektet, samt att om projektet inte kan genomföras inom avsatt
investeringsutrymme, skall frågan återföras i form av ett enskilt investeringsbeslut.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se på andra alternativ för
restaurang- och livsmedelsprogrammets placering, ex att vara kvar på CUL.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Holm (M) bifall till förslaget med
förändringen att allmänna utskottets förslag till tillägg utgår dvs ”att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se på andra alternativ för restaurangoch livsmedelsprogrammets placering, ex att vara kvar på CUL.”
Mikael Löthstam (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till allmänna
utskottet för se på andra alternativ för restaurang- och livsmedelsprogrammets
placering samt att se vad samarbetet gymnasieskola Hälsingland ger för resultat. Yrkar i
andra hand bifall till hela allmänna utskottets förslag utan ändringar.
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Jonas Holms förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra efterfrågad ombyggnad och flytt av restaurang- och
livsmedelsprogrammet till Bromangymnasiet inom de medel som avsatts i
investeringsbudgeten, 10,2 Mkr 2014 och 0,4 Mkr 2015
att Tekniska nämnden ges i uppdrag att tillsammans med Lärande- och kulturnämnden
inom 500 000:- kronor av anvisat investeringsutrymme genomföra en mer specifik
projektering av projektet
att om projektet inte kan genomföras inom avsatt investeringsutrymme, skall frågan
återföras i form av ett enskilt investeringsbeslut.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Göran Thapper (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 262 Ansökan från Hudiksvalls IF om bidrag för SM och
Cupavslutning 2014 på längdskidor
Dnr 2013-397-805
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls IF har ansökt om bidrag på 175 000:- kronor för två arrangemang
sanktionerade av Svenska Skidförbundet.
Dels är det Skid-SM den 20-22 mars där teamsprinten och de långa distanserna 30/50
km kommer att avgöras. I fas med detta kommer också en senior- och en juniorcup att
gå av stapeln.
Kommentar
Hudiksvalls IF har flera gånger haft förtroendet att arrangerade tävlingar på
motsvarande nivå. Till dessa tillfällen har kommunen på olika sätt beviljat bidrag eller
förlusttäckningsgarantier. Längdskidåkning på denna nivå får ett genomslag i nationell
media och Hudiksvall ges en plats i det stora informationsbruset. Likaså kommer
bedömningsvis 500 aktiva och lika många ledare/föräldrar till Hudiksvall för
tävlingarna. Till detta kommer även publiktillströmningen att vara större än bara från
närområdet.
Som motprestation till bidraget räknar kommunen med att kommunens logotyper och
annan information ges utrymme i annonsering, mm i samband med arrangemanget.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att bevilja Hudiksvalls
IF ett bidrag med 175 000 kronor till ovanstående arrangemang, finansierat i samband
med bokslut för 2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att bidraget finansieras
ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett, samt att lägga till att kommunen förutsätter
att kommunens logotyper används och att kommunen marknadsförs vid annonsering i
samband med arrangemang mm.
Jonas Holm (M) och Kent Sjöberg (KD) tillstyrker Mikael Löthstams förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hudiksvalls IF ett bidrag med 175 000 kronor till ovanstående arrangemang,
att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett, samt
att kommunen förutsätter att kommunens logotyper används och att kommunen
marknadsförs vid annonsering i samband med arrangemang mm.
______
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§ 263 Ansökan från Kultur.jernverket om förlusttäckningsbidrag för körarrangemanget, ”Receptfritt”
Dnr 2013-064-860
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beviljade, § 138/2013, ett bidrag på 100 000 kronor för ett
körarrangemang i det gamla järnbruket i Iggesund. Arrangemanget byggde på en
scenföreställning baserad på kören Voices Nordicae och deras musikaliska
processkapande recept som gick under namnet ”Receptfritt”.
Lärande- och kulturnämnden hade yttrat sig i ärendet och uttalat att de var positiva till
arrangemanget. Arrangemanget var i linje med hur kommunen vill stödja och
synliggöra vårt kulturarv i de gamla industrimiljörena. Arrangemanget hade också
ambitionen att bygga upp ett positivt kulturellt rykte. Med den bakgrunden beviljades
föreningen kultur.jernverket ett bidrag på 100 000 kronor för genomförandet av
arrangemanget.
Nu har föreningen inkommit med ytterligare en ansökan om ett förlusttäckningsbidrag. Arrangemanget bedöms utifrån flera aspekter inte ha nått ut på ett sådant sätt
att den tänkta delen av publikintäkter uppnått den budgeterade nivån. Konserterna
genomfördes enligt plan och till detta hölls workshops och andra kringaktiviteter. Men
den publika tillströmningen var svag. Därför ansöker föreningen nu om ett
förlusttäckningsbidrag, avrundat till 58 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att tillföra
ytterligare 58 000 kronor som ett förlusttäckningsbidrag till föreningen
kultur.jernverket för arrangemanget ”Receptfritt”, finansierat ut kommunstyrelsens
medel för oförutsett.
Allmänna utskottet har lämnat över ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) avslag på ansökan
om bidrag.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till ansökan om förlusttäckningsbidrag samt att medel
anslås ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett i 2013 års budget.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Justerandes
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Stefan Bäckströms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Stefan
Bäckströms förslag röstar JA. Den som bifaller Mikael Löthstams förslag röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bevilja förlusttäckningsbidrag för
körarrangemanget ”Receptfritt”.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP) röstar ja.
Stefan Segerbrand (M), Mikael Löthstam (S), Göran Thapper (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel
Pettersson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat bifalla
kultur.jernverkets ansökan om förlusttäckningsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen kultur.jernverket ytterligare 58 000 kronor som ett
förlusttäckningsbidrag till för arrangemanget ”Receptfritt”,
att finansiera detta ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett i 2013 års budget.
______
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§ 264 Ändrad firmateckning 2013
Dnr 2013-477-060
Ärendebeskrivning
Med anledning av personalförändringar föreslås en ändring av Kommunstyrelsens
senaste beslut avseende firmateckning och tecknande av ekonomiska transaktioner,
§ 160/2013.
Till detta finns en särskild delegation till ekonomichefen, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning, avseende tecknande av skuldförbindelser (lån) och
borgensåtagande inom av kommunfullmäktige antagna lån- och borgensramar.
Delegationen är riktad till ekonomichefen och den ekonom som av denne förordnas.
Detta regleras i särskilt beslut.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslag till ändrad firmateckning för år
2013.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt eller
vice ordförande Jonas Holm, jämte kommunchef Bengt Friberg eller ekonomichef
Staffan Lindvall,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall eller teknisk chef Jan Kroppegård, att
tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka, utföra och bevaka Hudiksvalls
kommuns talan vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och hos andra
myndigheter samt vid förrättningar av olika slag, samt att vid konkurs eller exekutiv
auktion bevaka kommunens talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens konton till
ordföranden Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall ekonomerna Lena Johansson, Siv
Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Jenny Lindberg, Susanne Eriksson
samt Gunnel Sundström. Ordinarie attestant skall alltid underrättas när generell
attesträtt utnyttjas,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena Johansson,
Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström, Jenny
Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson, ekonomihandläggarna Lena
Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar, samt Hudiksvalls
kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena Johansson,
Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström, Jenny
Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson, ekonomihandläggarna Lena
Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders bankräkningar
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets allmänna
stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets allmänna elevstiftelse,
Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks stipendiestiftelse, Lehmans
lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans stipendiestiftelse, Sundbergs
musikstipendiestiftelse, L L Lundströms musikstiftelse, Sångarförbundets
stipendiestiftelse, C A Wirkmans minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse,
Stens fontänfond, Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel
och Alvar Åhs gåvofond),
att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena Johansson, Siv
Persson, Susanne Eriksson och Jenny Lindberg att, två i förening teckna Hudiksvalls
kommun vid ärenden och avtal som berör kommunens medelsförvaltning och
penninghantering (Reglerat enligt beslut ”Ändring av regler för penninghantering”
Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
______
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§ 265 Revidering av ekonomichefens delegationer
Dnr 2013-478-002
Ärendebeskrivning
Den senaste revideringen av delegation till ekonomichefen, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning, avseende tecknande av skuldförbindelser (lån) och
borgensåtagande inom av kommunfullmäktige antagna lån- och borgensramar antogs
§ 130/2012.
För att delegationsordningen ska följa fastställt firmateckningsbeslut föreslår
kommunledningsförvaltningen följande ny lydelse enligt nedan:
1. Ekonomichef som erhållit delegation att
fatta beslut, får i sin tur uppdra åt annan
anställd att besluta i sitt ställe.
2. Uppta nya lån och omsätta lån inom av
fullmäktige fastställd årlig ram samt teckna
skuldförbindelse.

Med kontrasignation av ekonom
förordnad av ekonomichefen.

3. Verkställa och underteckna borgen inom
av fullmäktige fastställda årliga ramar
gällande nyupplåning och omsättning av
lån för kommunens bolag

Med kontrasignation av ekonom
förordnad av ekonomichefen.

4. Verkställa och underteckna av fullmäktige
beslutade övriga borgenåtaganden.

Med kontrasignation av ekonom
förordnad av ekonomichefen.

5. Löpande fastställa marknadsmässiga
borgensavgifter vid tecknande av ny
borgen inom de årliga borgensramar som
fullmäktige fastställt.
6. Besluta om internleasing

Justerandes
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7. Besluta om förändring av aktieinnehav i
kommunens donationsförvaltning pga
emissionserbjudanden samt därefter
underteckna handlingar för att genomföra
köp och försäljningar.

Med kontrasignation av ekonom
förordnad av ekonomichefen.

8. Bevilja lån ur Lars Jonssons egnahemsfond Enligt stadgar för donationen.
9. Godkänna och medge ändring i ställd
säkerhet

Gäller även för Lars Jonssons
egnahemsfond

Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ny lydelse för ekonomichefens delegationer, i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
______
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§ 266 Upplåningsramar och kommunal borgen 2014
Dnr 2013-452-045
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut, § 75/2006, om borgenspolicy fordras årsvis beslut
om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar för kommunens
egen nyupplåning och omsättning av lån.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att under
2014 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt
75 mkr (varav va-renhållning 25 mkr) samt att omsättning av lån får ske inom en ram
på 36,5 mkr (varav va-renhållning 14,5 mkr), att under 2014 såsom för egen skuld ingå
borgen för AB Hudiksvallsbostäder (556507-8267) med 60 mkr gällande nyupplåning
och med 300 mkr avseende omsättning av lån, att under 2014 såsom för egen skuld
ingå borgen för Fastighets AB Glysis (556197-3669) med 2 mkr avseende omsättning
av lån, att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB
(556241-6494) med 10,2 mkr gällande nyupplåning och med 3 mkr avseende
omsättning av lån, samt att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för
Glysisvallen AB (556315-5125) med 4,5 mkr gällande nyupplåning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Mikael Löthstam (S), yrkar avslag till första att-satsen och föreslår i dess ställe, att
under 2014 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun med 25 mkr för varenhållning samt att omsättning av lån får ske inom en ram på 36,5 mkr (varav varenhållning 14,4 mkr), yrkar i övrigt bifall till förslaget.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Mikael Löthstams förslag gällande första att-satsen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till övriga att-satser (25), och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2014 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt
75 mkr (varav va-renhållning 25 mkr) samt att omsättning av lån får ske inom en ram
på 36,5 mkr (varav va-renhållning 14,5 mkr)
att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 60 mkr gällande nyupplåning och med 300 mkr avseende
omsättning av lån.
att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) med 2 mkr avseende omsättning av lån.
att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB
(556241-6494) med 10,2 mkr gällande nyupplåning och med 3 mkr avseende
omsättning av lån.
att under 2014 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB
(556315-5125) med 4,5 mkr gällande nyupplåning.
Emot beslutet gällande första att-satsen och till förmån för Mikael Löthstams förslag
reserverar sig Mikael Löthstam (S), Göran Thapper (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 267 Årsredovisningar 2012, stiftelse och kommunala
bolag
Dnr 2013-292-012
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar samt revisionsberättelser för
år 2012 har inkommit från
1

AB Hudiksvallsbostäder

2

Fastighets AB Glysis

3

Glysisvallen AB

4

Hudiksvalls Näringslivs AB

5

Forsså Gruppen AB

6

Fiberstaden AB

7

Stiftelsen Hälsinglands Museum

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, för kommunens del bevilja, styrelsen och de enskilda förtroendevalda i Stiftelsen
Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012, samt
att lägga aktiebolagens och stiftelsens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år
2012, till handlingarna.
______
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§ 268 Kommunledningsförvaltningens åtaganden 2014
Dnr 2013-504-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen ska generella åtaganden
tecknas för varje år.
Föreligger förslag för åtaganden för kommunledningsförvaltningen, år 2014.
Åtagandena har synkroniserats med det nya styrsystemet. 12 åtaganden relaterar till det
övergripande målet, samhällstjänster av högsta kvalitet. 6 åtaganden relaterar till målet,
blomstrande näringsliv och 6 åtaganden relaterar till målet, attraktiv och hållbar
livsmiljö.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunledningsförvaltningens åtaganden
godkänns.
Mikael Löthstam (S) lämnar ett särskilt yttrande till protokollet.
Bilaga § 268
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltningens åtaganden för år 2014.
______
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§ 269 Styrelse- och nämnders åtagande 2014
Dnr 2013-292-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Föreligger förslag till generella åtaganden för år 2014 vad avser kommunstyrelsen,
lärande- och kulturnämnden, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, omsorgsnämnden, social- och fritidsnämnden, Svågadalsnämnden, tekniska nämnden samt
byggnadsnämnden.
Jonas Holm (M) lämnar förslag till särskilda uppdrag i samband med åtaganden 2014:
Följande förslag till särskilda uppdrag ska inarbetas i nämndernas åtaganden och
arbete:
Till alla nämnder:
 Att inom sitt verksamhetsområde verka för ett bättre företagsklimat
 Att inom sitt verksamhetsområse arbeta för en hållbar utveckling
 Att arbeta med att uppnå målsättningen i Region Gävleborgs projekt ”Resfritt
Gävleborg”
Till kommunstyrelsen
 Att för de medel som finns avsatta i 2014 års investeringsbudget utarbeta ett
förslag till landsbygdsutveckling – i samråd med tekniska nämnden
 Initiera projekt ”Hållbar kommunutveckling” i samarbete med Sveriges
Ekokommuner och Blekinge Tekniska Högskola
Till social och fritid
 Fortsätta SKL-analysen från 2011 gällande relationstalen i förhållande till andra
kommuner i vad avser förebyggande arbete respektive kostnader för
behandling på institutioner
Framkommer under sammanträdet att några av nämndernas åttaganden inte har
åtföljts av justerade protokoll från respektive nämnd.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Efter 10 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Mikael Löthstam (S) meddelar att oppositionens (S och V) ledamöter ej kommer att
delta i besluten och avser att komma in med ett särskilt yttrande till protokollet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsens, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds,
omsorgsnämndens, tekniska nämndens samt byggnadsnämndens förslag till åtaganden
för år 2014,
att godkänna ovanstående förslag till särskilda uppdrag i samband med åtaganden
2014.
Mikael Löthstam (S), Göran Thapper (S),Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) deltar ej i beslutet.
______
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§ 270 Bredbandsstrategi
Dnr 2012-161-522
Ärendebeskrivning
Tillgång till bredband med hög kvalitet och hastighet är idag en förutsättning för
effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och för att förenkla vardagen för
medborgare och företag.
För att möta den digitala utvecklingen har länsstyrelsen Gävleborg och Region
Gävleborg arbetat fram en regional bredbandsstrategi. Arbetet har skett i nära
samarbete med kommuner, nätoperatörer och andra bredbandsintressenter i länet.
En strategi för bredband berör hela kommunens verksamhet och därför har ett förslag
till bredbandstrategi för Hudiksvalls kommun arbetats fram. Den regionala
Bredbandsstrategin ligger som grund för kommunens Bredbandsstrategi.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Fiberstadens styrelseordförande
Björn Eriksson i ärendet.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till förslaget om Bredbandsstrategi för Hudiksvalls
kommun med ändringen att Hudiksvalls kommun anslår 4 miljoner kronor per år fram
till 2020, istället som i förslaget 6 miljoner kronor per år.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till förslaget till Bredbandstrategi utan förändring.
Kent Sjöberg (KD), och Jonas Holm (M) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kåge Wallners
förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Kåge
Wallners förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
nej. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget till Bredbandsstrategi
utan förändring.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
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Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD)och Kåge Wallner (MP)
röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Göran Thapper (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla Kåge
Wallners förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Bredbandsstrategi för Hudiksvalls kommun, med ändringen att
Hudiksvalls kommun anslår 4 miljoner kronor i budgeten per år fram till 2020, för
utbyggnad av bredband.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (43)

Sammanträdesdatum

2013-12-05

Kommunstyrelsen

§ 271 Antagande av stadgar för föreningen, Styrelsen för
Iggesundshallen.
Dnr 2013-455-003
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen tog vid avvecklingen av kommundelarna 2006/2007 över
Movallens idrottsanläggning samt rollen som kommunens representant i styrelsen för
Iggesunds motionshall.
Motionshallen med därtill anslutna utrymmen ägs i dag av styrelsen som består av fem
ledamöter, fördelade på två ledamöter från kommunen, en ledamot från Iggesunds
bruks korpklubb, en ledamot från Enångers BK samt en ledamot från Iggesunds IK.
Styrelsen har arbetat för att styrelsens stadgar ska ändras så att kommunen och
Iggesunds bruk inte längre har kvar något styrelseåtagande. Ny styrelse kommer att
bestå av ledamöter från Enångers BK och Iggesunds IK.
I gällande stadgar från 1992 står det att kommunfullmäktige och Iggesunds bruks
sociala fond ska godkänna ändringar i stadgarna för att de ska bli giltiga.
Tekniska förvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner de nya
stadgarna för Styrelsen för Iggesundshallen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska förvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att ärendet
återremitteras till allmänna utskottet för att ta reda på status på idrottshallen med tanke
på att kommunen sitter i styrelsen.
Sammanträdet ajourneras i 60 minuter. Efter 60 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
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§ 272 Översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun,
Gävleborgs län (tematiskt tillägg till ÖPL 2008)
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till Översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun (tematiskt
tillägg till ÖPL 2008). Syftet med planen är att föreslå mark- och vattenområden som
är lämpliga för vindkraft.
Planen har varit på samråd under hösten 2009 och utställd under försommaren 2010
och under hösten 2011. Planen har nu varit på samråd en andra gång och
tjänstemännen har lämnat förslag på hur en utställning skulle kunna se ut.
Kommunstyrelsen ska avgöra vilka mark- och vattenområden som är lämpliga för
vindkraft och som sedan ska ställas ut. Utställningen ska pågå i minst två månader
innan kommunfullmäktige slutligen ska anta vindkraftsplanen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planingenjör Kristupas Liorancas i
ärendet.
Ordföranden tackar för informationen och meddelar att ärendet kommer att behandlas
av kommunstyrelsens utvecklingsutskott på tisdag den 10 december och på extra
kommunstyrelsesammanträde den 16 december.
____
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§ 273 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst
Dnr 2012-485-736
Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen har genom färdtjänsthandläggaren och med bistånd av
kommunledningsförvaltningen, planeringschefen, upprättat förslag till
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Förslaget har sänts på
remiss till Handikappades Lokala Samarbetskommitté, HLS, och till
kollektivtrafikmyndigheten, dvs. Landstinget Gävleborg. Synpunkterna redovisas och
kommenteras i bilaga 4, remissammanställning.
Omsorgsnämnden har därefter, vid sammanträdet den 28 maj 2013 tillstyrkt förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat förslaget för fastställande i
kommunfullmäktige.
Handlingar

• Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst, daterat 2012-10-16
• Bilaga 1: Tillämpningsanvisningar gällande färdtjänst i Hudiksvalls kommun
• Bilaga 2: Färdtjänsttaxa
• Bilaga 3: Egenavgift vid riksfärdtjänstresor
• Bilaga 4: Remissammanställning
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige antar
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst för Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst för Hudiksvalls
kommun.
______
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§ 274 Avslutande av gemensam kostnämnd
Dnr 2012-156-106
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun och Landstingets Gävleborgs kostverksamhet bedrivs idag inom
ramen för en gemensam nämnd. Nämnden har ansvar för måltidsverksamheten vid
Hudiksvalls sjukhus och måltidsverksamheterna inom Hudiksvalls kommun. Villkoren
för samarbetet regleras i ett samverkansavtal samt ett hyresavtal för centralköket.
Hudiksvalls kommun är värdkommun för kostnämnden.
Landstingsfullmäktige beslutade 24 oktober 2012 att säga upp avtalen som reglerar
kostnämndens verksamhet. Avtalet sägs upp från och med 1 januari 2014.
Landstingsstyrelsen beslutade 26 november 2013 att samarbetet med Hudiksvalls
kommun i den gemensamma kostnämnden avslutas och att kostnämnden upplöses
från och med 1 januari 2014.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att till kommunfullmäktige 16 december
2013 utarbeta ett justerat förslag till reglemente för omsorgsnämnden med anledning
av övertagande av ansvaret för kostnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har vidare föreslagit att kommunfullmäktige beslutar
att samarbetet med Landstinget Gävleborg i den gemensamma kostnämnden avslutas
och att kostnämnden upplöses från och med 1 januari 2014 samt att överföra ansvaret
för kommunens kostverksamhet till omsorgsnämnden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att till kommunfullmäktige 16
december 2013 utarbeta ett justerat förslag till reglemente för omsorgsnämnden med
anledning av övertagande av ansvaret för kostnämnden.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att samarbetet med Landstinget Gävleborg i den gemensamma kostnämnden avslutas
och kostnämnden upplöses från och med 1 januari 2014,
att överföra ansvaret för kommunens kostverksamhet till omsorgsnämnden från och
med 1 januari 2014, samt
att anta förelagda justeringar i omsorgsnämndens reglemente.
____
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§ 275 Information från Hälsingerådet, Region Gävleborg
och Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har sammanträde nästa vecka, Sundsvallsregionen träffas på måndag, i
övrigt finns inget att rapportera från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen eller Region
Gävleborg.
____
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§ 276 Motion om en gång- och cykelväg mellan
Ullsäter/Sanna och Mo skola
Dnr 2008-105-008
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige återremitterade, § 169/2008, en motion om gång- och cykelväg
mellan Ullsätter/Sanna och Mo skola till kommunstyrelsen med uppdrag till tekniska
nämnden att se över prioriteringslistan enligt trafiknätsplanen för Hudiksvalls
kommun.
Cykelnätsplanen

Kommunstyrelsen har i sitt reglemente ansvar för övergripande fysisk planering.
Kommunstyrelsen har, § 22/2012, föreslagit kommunfullmäktige uppdra till
byggnadsnämnden, att i samråd med tekniska nämnden, upprätta förslag till
styrdokument för att stärka cyklingens roll i kommunen. Kommunfullmäktige
beslutade, § 12/2012, enligt kommunstyrelsens förslag.
I uppdraget ingår planering av infrastruktur, t.ex. cykelvägar både inom samhällen och
mellan tätorter, parkering och service.
Sedan Mo skola lades ned har Hallstaåsvägen inte ansetts vara en prioriterad sträcka i
cykelnätsplanen. Om förhållandena skulle förändras kommer prioriteringen att ses
över.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP)att motionens förslag
överlämnas till arbetet med cykelplan och att motionen därmed får anses vara
besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen får anses vara besvarad med ovanstående yttrande.
______
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§ 277 Motion om arbetsmarknadssatsningar
Dnr 2012-111-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V) har i en motion förslagit att
kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsätta en utredning som ska ge svar på hur
kommunen i samverkan med externa aktörer såsom det lokala näringslivet,
arbetsförmedlingen och olika utbildningsaktörer kan arbeta för att överbrygga och
dämpa de utmaningar kommunen står inför på arbetsmarknaden på grund av
generationsväxling och svårighet av matcha arbetsmarknadens behov med
kompetensen bland det stora antal unga och vuxna i kommunen som står utanför
arbetsmarknaden.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen har under hösten påbörjat en förstudie med syfte att undersöka
möjligheten att skapa ”en gemensam ingång” för unga (18-25 år) som varken arbetar
eller studerar. Samarbetet har som målsättning att innefatta delar av kommunens
verksamhet som arbetar med målgruppen, den lokala Arbetsförmedlingen,
näringslivet, Försäkringskassan och landstinget. Syftet är att genom samordning skapa
en snabbare handläggning och att förbättra och förstärka arbetet för att få ut
målgruppen i arbete eller studier. En viktig del i arbetet är att matcha kompetensen hos
de personer som står utanför arbetsmarknaden med arbetsgivares behov.
Samordningen ska kombineras med en särskilt satsning på ungdomsanställningar som
syftar till att ge unga som varken arbetar eller studerar arbetslivserfarenhet och
kontakter på arbetsmarknaden.
Kommunstyrelsen beslutade, § 270/2012, att återremittera motionen för att klargöra
vilka åtgärder som genomförs inom alla ålderskategorier.
I skrivelse, 2013-10-16, redovisas vilka arbetsmarknadsåtgärder som Centrum för
utveckling och lärande, CUL genomför.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen bifalls.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson
(V) bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-05

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§ 278 Medborgarförslag om att sätta upp en Hälsingebock
vid E4
Dnr 2013-271-035
Ärendebeskrivning
Örjan Olsson har i ett medborgarförslag fört fram en ide om att Hudiksvalls kommun
ska sätta upp en 30 meter hög hälsingebock vid E4 som en symbol för landskapet och
för att väcka intresse hos förbipasserande.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Just nu pågår planeringen för att sätta upp digitala välkomstskyltar efter E4. Tanken
med dessa skyltar är att ge resenärer en positiv bild av kommunen och allt den har att
erbjuda. Eftersom skyltarna delvis kommer att fylla samma syfte som den föreslagna
hälsingebocken anser kommunledningsförvaltningen inte att det inom den närmaste
framtiden finns möjlighet att sätta upp ännu ett landmärke efter E4.
Kommunledningsförvaltningen föreslår därmed att medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§ 279 Medborgarförslag om en aktivitetsarena vid
Glysisvallen
Dnr 2012-406-035
Ärendebeskrivning
Jonas Berglund, Hudiksvall har, i ett medborgarförslag föreslagit att Hudiksvalls
kommun tillsammans med eventuella sponsorer köper och placerar en
allaktivitetsarena på grusplanen vid Glysisvallen.
Tekniska nämndens yttrande

Tekniska förvaltningen råder inte över marken vid Glysis, utan det gör det kommunalt
delägda bolaget Glysisvallen AB. Markanvändningen är en planfråga och hanteras av
plan- och bygglovskontoret.
Däremot ansvarar tekniska förvaltningen för uppförande och skötsel av bland annat
kommunens skolor och skolgårdar. I uppdraget ingår för närvarande att projektera för
en större rustning av Läroverket i centrala Hudiksvall. I planerna för projektet ingår en
större omdaning av skolgården där man planerar att bygga en allaktivitetsarena,
liknande den Jonas Berglund beskriver. Skolgårdarna är öppna för allmänheten under
icke skoltid, vilket kommer att ge bra förutsättningar till att idka olika former av
spontanidrott på arenan.
Social- och fritidsnämndens yttrande

Social- och Fritidsförvaltningen har i samråd med Glysisvallen AB utrett om det finns
möjlighet att genomföra förslaget. Stefan Skalman, vd Glysisvallen AB har lämnat svar
att det inte finns möjlighet att anlägga en multiarena vid Glysisvallen på grund av
platsbrist. Grusplanen är den enda plats som finns för parkering vid matcher och
jippon.
En utredning om planerna Överås, Ullsäter och Björkberg pågår och ska vara klar i vår
Björkbergsplanens nedre del ligger på en vattentäkt. På den övre grusplanen kan det
eventuellt bli konstgräs i framtiden. Glysisvallens A-plan kan eventuellt också få
konstgräs.
Social- och fritidsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2013-12-05

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 280 Medborgarförslag om Träffpunkt Glada Hudik
Dnr 2010-265-035
Ärendebeskrivning
Göran Persson, Hudiksvall, har lämnat ett medborgarförslag med innebörden att
kommunen ska skapa en träffpunkt, dvs. ett parkeringsområde, vid södra infarten till
Hudiksvall, invid Håstaäng. Där ska framför allt turister och andra besökande få
möjlighet att ta en rast, besöka toaletter, fylla vatten i husbilar, husvagnar och bussar
samt tömma gråvatten och toatankar. Förslagsställaren har anvisat vilka fastigheter
som skulle beröras av förslaget, varav en, enligt förslaget, bör exproprieras.
Ärendet har skickats till tekniska förvaltningen för yttrande: Det berörda markområdet
är föremål för diskussion för andra verksamheter och den närmare användningen får
prövas i kommande detaljplaneprocess. En expropriering kan knappast bli aktuell för
detta ändamål då samhällsintresset är för litet.
Tekniska förvaltningen har vidare påpekat att det knappast är lämpligt att erbjuda en
campingliknande verksamhet då det skulle kunna uppfattas som att kommunen
konkurrerar med den privata marknaden som erbjuder liknande verksamhet på orten.
Det kan vidare bli möjligt att inom ramen för den trafikantservice som planeras i
Medskogsområdet att tillgodose det aktuella behovet.
Kommunledningsförvaltningen kan dela de goda ambitioner som finns i förslaget,
nämligen att det är angeläget att besökande känner sig välkomna till Hudiksvall. Men
precis som tekniska förvaltningen redovisar i sitt yttrande finns i stort sett redan
möjlighet för det privata näringslivet att möta de redovisade behoven. Därutöver kan
nämnas de rastplatser som Trafikverket upplåter vid E4 eller de faciliteter (t ex
måltidsmöjligheter) som erbjuds i exempelvis Iggesund, Delsbo och Hudiksvall.
Dessutom kan berörd mark vara intressant att nyttja för andra ändamål. Den samlade
bedömningen blir därför att förslaget bör avslås.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD)att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M) och Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Kent Sjöbergs förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Mot beslutet reserverar sig Kent Sjöberg (KD).
______

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§ 281 Förtydligande avseende bifallet medborgarförslag
om spårstrategi för Hudiksvall
Dnr 2010-252-035
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll i februari 2011 ett medborgarförslag från Sigurd Melin,
Näsviken, om en spårstrategi för Hudiksvalls kommun (jfr § 21/2011).
I kommunledningskontorets yttrande framhöll den dåvarande planeringschefen att
Ostkustbanan stod inför en uppgradering till dubbelspår i enlighet med gällande
järnvägsutbyggnadsprocess. Bedömningen som gjordes inför denna
dubbelspårsutbyggnad, och för att behålla handlingsfrihet och undvika felaktiga
markanvändningsbeslut, var att en spårstrategi skulle ingå ”som ett självklart element i
den fysiska planeringen”.
För kommunens del är dubbelspår på Ostkustbanan en av de viktigaste
samhällsutvecklingsfrågorna, varför kommunen har arbetat tämligen intensivt med
denna fråga, både på politisk- och tjänstemannanivå, under flera år.
Kommunledningsförvaltningen har hittills bedömt att medborgarförslaget i tillämpliga
delar har kunnat ingå i arbetet med dubbelspår. Delar av en spårstrategi har också
berörts i andra styrdokument, såsom fördjupad översiktsplan över hamnområdet
(industrispår).
Frågan är nu om medborgarförslaget bör resultera i ett särskilt dokument som
sannolikt föranleds av en särskild process. Kommunledningsförvaltningen har inte de
resurser som behövs för ett sådant arbete. Kommunstyrelsen bör därför ge vägledning
i frågan. Kommunledningsförvaltningen ser följande alternativ:
A. Kommunen fortsätter som hittills där strategiska frågor om spårdragning och
spårens användning i tillämpliga delar tas med i olika processer, t.ex.
fördjupningar av översiktsplaner.
B. Kommunen initierar ett särskilt arbete för att ta fram en spårstrategi för hela
kommunen. Sannolikt behöver olika kompetenser köpas in, för vilket
kommunstyrelsen anslår medel.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet utan eget beslutsförslag till
kommunstyrelsen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har överlämnat ärendet utan eget beslutsförslag till
kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) att förtydligandet ska ske
enligt alternativ A dvs. ” Kommunen fortsätter som hittills där strategiska frågor om
spårdragning och spårens användning i tillämpliga delar tas med i olika processer, t.ex.
fördjupningar av översiktsplaner.”
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen fortsätter som hittills där strategiska frågor om spårdragning och
spårens användning i tillämpliga delar tas med i olika processer, t.ex. fördjupningar av
översiktsplaner.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (43)

Sammanträdesdatum

2013-12-05
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§ 282 Förlängning av avtal rörande samverkan om miljöoch räddningsnämnd
Dnr 2010-396-106
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har sedan 2003-01-01 samverkat kring miljöoch räddningstjänstfrågor inom ramen för en gemensam nämnd. Hudiksvalls kommun
är värdkommun. Samverkan har reglerats genom ett avtal. Senast tecknade avtal gäller
för perioden 2011-01-01 till och med 2013-12-31.
I Hudiksvalls kommun pågår en översyn av nämnds- och förvaltningsorganisationen
inför nästa mandatperiod. I samband med det har samtal förts med Nordanstig om
ytterligare samverkansområden. I avvaktan på resultatet av dessa diskussioner bör
nuvarande avtal förlängas med ett år. Nytt avtal för nästa mandatperiod utarbetas så
snart kommunerna är överens om vilka områden och på vilket sätt man önskar
samarbeta.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att nuvarande avtal förlängs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nuvarande avtal med Nordanstigs kommun angående miljö- och
räddningsnämnd för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 283 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäders styrelse 2013-10-21

2

Protokoll från Glysisvallen AB 2013-10-10

3

Äldres läkemedelsbehandling

4

Regionstyrelsens förslag till delårsbokslut

5

Protokoll från Regionstyrelsen, Region Gävleborg 2013-10-25

Dnr 2013-457-759

______
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§ 284 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan, 2013-11-06
______
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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