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§ 259 Presentation av ny lär- och kulturchef
Ärendebeskrivning
Nyanställda lär- och kulturchef Ingela Rauhala presenterar sig för kommunstyrelsen.
Ordförande och kommunstyrelsen hälsar Ingela Rauhala välkommen.
____
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§ 260 Redovisning av Glysisvallen AB:s verksamhet,
ekonomi och framtidsplaner
Ärendebeskrivning
Glysisvallen AB:s VD Stefan Skalman och VD Matts Persson informerar
kommunstyrelsen om Glysisvallen AB:s verksamhet avseende ekonomi, aktiviteter,
nuläge och framtiden.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 261 Information om genomförd krisledningsövning
Ärendebeskrivning
Säkerhetsskyddschef Göran Bergsman informerar kommunstyrelsen om den
krisledningsövning som genomfördes den 19 oktober 2011 och den åtgärdslista som
upprättades i samband med detta.
____
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§ 262 Information om projektet Hälsofrämjande ledarskap
Ärendebeskrivning
Projektledare Lotta Falk och personalchef Maria Larsson informerar kommunstyrelsen
om projektet hälsofrämjande ledarskap Gävleborg, ett projekt för hållbara och
hälsofrämjande kommunala organisationer.
Hudiksvall är en av sex kommuner i länet som deltar i projektet. De andra är Bollnäs,
Gävle, Nordanstig, Sandviken och Söderhamn.
Syftet med projektet är att integrera ett hälsofrämjande förhållningssätt hos individ och
organisation, att skapa en grund för kontinuerlig verksamhets- och
kompetensutveckling i hälsofrämjande förhållningssätt och att stärka samverkan och
samarbete mellan kommunerna.
Projektet avslutas 2013.
Ordförande tackar för informationen.
____
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§ 263 Avgift vid Borgerliga vigslar
Dnr 2011-494-112
Ärendebeskrivning
Äktenskap kan ingås, genom borgerlig vigsel i Hudiksvalls kommuns regi, av
vigselförrättare som förordnats av länsstyrelsen.
För närvarande har Hudiksvalls kommun tillgång till 12 vigselförrättare. De kan, efter
överenskommelse, förrätta vigslar, vardagar och helgdagar, i kommunens vigselrum
eller på annan plats som brudparen önskar.
Länsstyrelsen i Gävleborg betalar en gång per år ut en skattepliktig ersättning till
vigselförrättarna. Den är idag, 110 kronor per förrättad vigsel. Om fler vigslar förrättas
under samma dag utbetalas 30 kronor för varje vigsel utöver den första.
Kommunen administrerar vigslarna och ett vigselrum finns att tillgå vid
kommunledningskontoret, Guldsmeden.
Ingen avgift tas ut av brudparen för vigslarna.
Kostnader för den service som ges i samband med borgerlig vigsel är exempelvis,
bokningar, inköp av vigselböcker, besvarande av frågor, blanketthantering,
portokostnader, tillhandahållande av vigselrum, resor, blommor, tid som vittnen vid
vissa vigslar, osv.
I de fall vigselförrättarna haft resekostnad har denna ersatts av kommunen.
Antalet vigslar har stadigt ökat de senaste 10 åren, från 30 stycken år 2000 till 71
stycken 2010. Detta har gjort att kommunens insats och kostnad ökat motsvarande
och tankar om kompensation uppstått.
Stöd för uttag av avgift finns i kommunallagen, där framgår att kommunen har rätt att
ta ut en avgift som täcker självkostnaden.
Med stöd av Skatteverkets, Handledning för mervärdesskatt 2011, Del 1, avsnitt 7.4.3.1. Led i
myndighetsutövning, är avgiften skattefri.
Kommunledningskontoret föreslår att en avgift om 500 kronor för vigslar som
förrättas av vigselförrättare anlitade av kommunen införs, att reseersättning utgår, från
kommunen till vigselförrättare, enligt gällande avtal, att taxan gäller från och med
2012-01-01, samt att kommunstyrelsen, fortsättningsvis fastställer avgiftens
utformning och storlek.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Daniel Pettersson (V) att ingen avgift för
vigsel uttages då vigseln förrättas på kontorstid (8.00-16.30) i Vigselrummet i
Guldsmeden, samt att en avgift om 500 kronor uttages då vigsel förrättas på annan
plats än Guldsmeden samt på kvällar och helger.
Mikael Löthstam (S) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag.
Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Daniel Petterssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en avgift om 500 kronor för vigslar som förrättas av vigselförrättare anlitade
av kommunen.
att reseersättning utgår, från kommunen till vigselförrättare, enligt gällande avtal.
att taxan gäller från och med 2012-01-01, samt
att kommunstyrelsen, fortsättningsvis fastställer avgiftens utformning och storlek.
Emot beslutet och till förmån för Daniel Petterssons förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 264 Budget 2012 samt prognos 2013 – 2015
Dnr 2011-561-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har överlämnat budgetberedningens förslag till
resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget och investeringsbudget för 2012
samt prognos för åren 2013-2015.
Till grund för förslaget ligger kommunfullmäktiges beslut i juni (Kf § 117) om
direktiv och ekonomiska ramar för åren 2012-2015. I förslaget har även vägts in
kommunens halvårsbokslut 2011 (aug), regeringens budgetproposition (sep) och
beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) av
skatteunderlagsutveckling och statsbidrag/utjämning för budgetperioden (okt).

Förändring i förhållande till ram

Förslaget till budget har förändrats på några punkter mot de ekonomiska ramarna
från juni:
Finansiering
- skatteintäkter och statsbidrag/utjämning (enligt SKL:s prognoser i oktober)
- finansnetto (enligt prognoser i oktober och effekter av budgetförslaget))
Verksamhet
- indexuppräkningarna (enligt SKL:s prognoser i oktober)
- kvantiteter (elevantal etc enligt prognoser i september)
- riktade förändringar (2012)
- oförutsett (2013 och 2015)
Investeringar
- förändrade projekt och belopp
Upplåning
- anpassats till beslut under 2011
Samhällsekonomiska förutsättningar

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i oktober, har en alltmer samstämd
pessimism brett ut sig om världsekonomin. Flertalet bedömare har reviderat ner
prognoserna över utvecklingen i Europa och den amerikanska ekonomin.
Justerandes
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Tillväxten av BNP 2012 bedöms bli halverad och beräknas öka med endast 1,8
procent. För perioden 2013 – 2015 förutsätts att tillväxten åter tar fart.
Uppbromsningen av den svenska ekonomin beräknas medföra att återhämtningen på
arbetsmarknaden stannar av och att arbetslösheten återigen stiger något. I slutet av
budgetperioden antas att läget på arbetsmarknaden har stabiliserats och att den
öppna arbetslösheten då ligger på 6 procent.
Finansiella mål 2012 - 2015
Budgetförslag
Skattesats

Skattesatsen reduceras med 26 öre till 21:39
år 2012 på grund av skatteväxling med
landstinget som övertar ansvaret för
kollektivtrafiken från kommunen. Övriga år
under perioden beräknas skattesatsen vara
oförändrad

Årets resultat

Det långsiktiga målet är att resultatet före
finansnetto ska uppgå till minst 2 % av
summan av skatteintäkter och
statsbidrag/utjämning vilket motsvarar ca
35 miljoner kronor.
För budgetperioden gäller målet 0,2 % för
2012, 1,0 % för 2013 och 2014 och 1,5 % för
2015.

I ramen

För budgetperioden gäller
målet 0,7% för 2012, 1,5 % för
2013 och 2014 och 2,0 % för
2015

Investeringar

Investeringsramen för perioden är 347
miljoner kronor för den skattefinansierade
verksamheten och 135 miljoner kronor för
den taxefinansierade
va/renhållningsverksamheten

Investeringsramen för
perioden är 360 miljoner
kronor för den
skattefinansierade
verksamheten och 125
miljoner kronor för den
taxefinansierade
va/renhållningsverksamheten

Finansiella
tillgångar

Pensionsmedel
Syftet är att säkerställa framtida
pensionsutbetalningar för anställda.
Medlen värdesäkras genom att den
realiserade avkastningen återinvesteras till
ett belopp som minst motsvarar inflationen.
Uttag ur pensionsmedlen kan årligen göras
för att jämna ut pensionskostnaderna.
Beslut om uttag tas i samband med
respektive års budgetberedning.
Försäljningsmedel

Samma
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Syftet är att finansiera investeringar i
angelägna investeringar som utvecklar
kommunen.
Årligen prövas om medlen ska värdesäkras
genom att den realiserade avkastningen
återinvesteras till ett belopp som minst
motsvarar inflationen.
Beslut om ianspråktagande av
försäljningsmedel tas i samband med
respektive års budgetberedning.
Upplåning

Ingen upplåning planeras under 2012-2015
för den skattefinansierade verksamheten.
Möjligheten att lånefinansiera angelägna
investeringar hålls dock öppen.

Samma

För den taxefinansierade va- och
renhållningsverksamheten beräknas en
nyupplåning med 135 miljoner kronor

För den taxefinansierade vaoch renhållnings- verksamheten beräknas en
nyupplåning med 125
miljoner kronor

Resultatbudget

I verksamheternas ramar ingår, indexuppräkningar, förändringar p.g.a.
kvantitetsutvecklingen, riktade tillskott/avdrag och ett reduceringspaket.
Förändringar har gjorts i budgeten sedan ramarna i juni med hänsyn till
nya prognoser över antal elever etc. De förändrade kvantiteterna inom det pedagogiska
området medför avdrag i budgeten varje år under budgetperioden men mellan verksamheterna finns det både positiva och negativa förskjutningar. Totalt minskar anslagen inom det pedagogiska området med 17,6 miljoner kronor under budgetperioden.
Jämfört med ramarna i juni förändras inte anslagen till äldre- och funktionshindrade.
Den totala ökningen uppgår till 39,1 miljoner kronor under budgetperioden.
I budgetförslaget har en förändring gjorts 2012 av de riktade anslagen som ingick i
ramarna. Det extra tillskottet till omstruktureringen av gymnasieskolan på 4 miljoner
kronor har minskats till 1,6 miljoner kronor.
De reduceringar som ingick i ramarna gäller oförändrade d v s totalt 62,8 miljoner
kronor för perioden 2012-2015. Reduceringarna belastar verksamheterna i relation till
verksamhetskostnaderna exklusive kapitalkostnader och interna hyror.
För att bibehålla satsningen på vård, omsorg och utbildning har reduceringarna i större
utsträckning riktats till andra verksamheter. Av de årliga reduceringarna belastar 75 %
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alla verksamheter. Resterande 25 % belastar enbart de verksamheter som inte
inräknats i vård, omsorg och utbildning.
Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsett finns under budgetperioden 13,4
miljoner kronor.
Investeringar

Satsningar ska i större utsträckning göras på upprustning i stället för akut underhåll.
Det gäller särskilt förskolan och grundskolan som under budgetperioden tar i anspråk
ca 40 % av investeringarna inom den skattefinansierade verksamheten.
Under budgetperioden fortsätter den fiberoptiska satsningen på att bygga ut
kommunnätet och öka anslutningsgraden. Utbyggnadstakten har dock reducerats och
anpassats till den faktiska efterfrågan och projekt Gunilla har fått en annan
omfattning och inriktning. Totalt investeras 12 miljoner kronor under perioden.
En viktig framtidsfråga är omvandlingen av den nya stadsdelen på Kattvikskajen.
I ramarna ingick ett totalt investeringsprogram på 485 miljoner kronor men den
slutliga fördelningen på projekt hänsköts till höstens budgetberedning. Det slutliga
förslaget till investeringsbudget omfattar totalt 482 miljoner kronor varav 347
miljoner kronor avser den skattefinansierade verksamheten.
Beslutsförslag

Kommunledningskontoret har föreslagit kommunstyrelsen besluta
att fastställa budgeten för år 2012 (resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget
och investeringsbudget) enligt bilaga 1-4 med nettokostnader för verksamheterna på
1 748,1 miljoner kronor, nettoinvesteringar på 482,1 miljoner kronor och en
minskning av rörelsekapitalet med 20,6 miljoner kronor, samt
att godkänna budgetprognosen för år 2013-2015 (resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget) enligt bilaga 1-4.
Budgetberedningen har även föreslagit att följande uppdrag, inklusive kompletteringar,
ges:
att uppdra till omsorgsnämnden att initiera en diskussion med X-fastigheter om
kommunens vilja att både bygga om och bygga ut Frejagården i Friggesund till fler
demensboendeplatser,
att uppdra till omsorgsnämnden att, till kommunstyrelsens allmänna utskott, göra en
begäran om att få internleasa två miljoner kronor för byggande av ytterligare en
psykiatriplats vid gruppboendet på Furulund, Hudiksvall,
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att uppdra till tekniska nämnden att, innan nytt bostadsområde på Maln, Hudiksvall
igångsätts, redovisa både totalekonomin för området samt dess fördelning av
kostnader och intäkter över tiden,
att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa en lönsamhetskalkyl för uppförande av två vindkraftverk samt redovisa finansiella konsekvenser för kommunen
vid alternativa finansieringsformer (försäljningsmedel, lån, egendomsförsäljning mm),
att uppdra till tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till försäljning av kommunens skogsbestånd (någon avgränsad del) för att finansiera både
upprustning och utbyggnad av kommunens förskolelokaler,
att skogsförsäljningen ska ske i samarbete med extern expertis vid värdering av det
skogsbestånd som ska försäljas,
att uppdra till kommunledningskontoret att, utifrån SKL:s genomlysning och prognos
för kommunens framtida ekonomi, utarbeta en strategi för hur den ekonomiska utvecklingen ska kunna anpassas till en kommun med god ekonomisk hushållning 2015,
att uppdra till lärande- och kulturnämnden att i samverkan med tekniska nämnden
redovisa ett förslag på hur man kan effektivisera lokalutnyttjandet med beaktande av
de demografiska förändringarna i syfte att minska kostnaderna och garantera de
kvalitetskrav som anges i de nya skolreformerna,
att Läroverket bibehålles som grundskola men kompletteras med kulturskolans verksamhet så att dess nuvarande lokaler kan lämnas. Lärande- och kulturnämnden i samverkan med tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa minst två alternativa kostnadsnivåer för renovering/ombyggnad av fastigheten,
att Centrum för utveckling och lärande (Cul) samt delar av gymnasiesärskolan
lokaliseras till Bromangymnasiet. Lärande- och kulturnämnden i samverkan med
tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa investeringskostnaderna för en sådan
förändring och driftsmässiga konsekvenser såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt,
samt
att kommunala lokaler som varaktigt (mer än sex månader) kan avvaras från förvaltningarna överförs till tekniska nämnden liksom budgeten för dessa lokaler.
Allmänna utskottet har tillstyrkt budgetberedningens förslag med ovanstående kompletteringar och kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Anders Svedman i
ärendet.
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Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP),
Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
med ovanstående kompletteringar.
Mikael Löthstam (S) lämnar skriftligt förslag till budget 2012-2015 från oppositionspartierna S och V.
Bilaga § 264
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till omsorgsnämnden att initiera en diskussion med X-fastigheter om
kommunens vilja att både bygga om och bygga ut Frejagården i Friggesund till fler
demensboendeplatser,
att uppdra till omsorgsnämnden att, till kommunstyrelsens allmänna utskott, göra en
begäran om att få internleasa två miljoner kronor för byggande av ytterligare en
psykiatriplats vid gruppboendet på Furulund, Hudiksvall,
att uppdra till tekniska nämnden att, innan nytt bostadsområde på Maln, Hudiksvall
igångsätts, redovisa både totalekonomin för området samt dess fördelning av
kostnader och intäkter över tiden,
att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa en lönsamhetskalkyl för
uppförande av två vindkraftverk samt redovisa finansiella konsekvenser för
kommunen vid alternativa finansieringsformer (försäljningsmedel, lån,
egendomsförsäljning mm),
att uppdra till tekniska nämnden att till kommunstyrelsen redovisa ett förslag till
försäljning av kommunens skogsbestånd (någon avgränsad del) för att finansiera både
upprustning och utbyggnad av kommunens förskolelokaler,
att skogsförsäljningen ska ske i samarbete med extern expertis vid värdering av det
skogsbestånd som ska försäljas,
att uppdra till kommunledningskontoret att, utifrån SKL:s genomlysning och prognos
för kommunens framtida ekonomi, utarbeta en strategi för hur den ekonomiska
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utvecklingen ska kunna anpassas till en kommun med god ekonomisk hushållning
2015,
att uppdra till lärande- och kulturnämnden att i samverkan med tekniska nämnden
redovisa ett förslag på hur man kan effektivisera lokalutnyttjandet med beaktande av
de demografiska förändringarna i syfte att minska kostnaderna och garantera de
kvalitetskrav som anges i de nya skolreformerna,
att Läroverket bibehålles som grundskola men kompletteras med kulturskolans
verksamhet så att dess nuvarande lokaler kan lämnas. Lärande- och kulturnämnden i
samverkan med tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa minst två alternativa
kostnadsnivåer för renovering/ombyggnad av fastigheten,
att Centrum för utveckling och lärande (Cul) samt delar av gymnasiesärskolan
lokaliseras till Bromangymnasiet. Lärande- och kulturnämnden i samverkan med
tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa investeringskostnaderna för en sådan
förändring och driftsmässiga konsekvenser såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt,
samt
att kommunala lokaler som varaktigt (mer än sex månader) kan avvaras från
förvaltningarna överförs till tekniska nämnden liksom budgeten för dessa lokaler.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa budgeten för år 2012 (resultatbudget, finansieringsbudget, balansbudget
och investeringsbudget) enligt bilaga 1-4 med nettokostnader för verksamheterna på
1 748,1 miljoner kronor, nettoinvesteringar på 482,1 miljoner kronor och en
minskning av rörelsekapitalet med 20,6 miljoner kronor, samt
att godkänna budgetprognosen för år 2013-2015 (resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget och investeringsbudget) enligt bilaga 1-4.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams mfl förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
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§ 265 Ansökan från cancerföreningen i Gävleborg om
verksamhetsbidrag
Dnr 2011-004-704
Ärendebeskrivning
Cancerföreningen Gävleborg ansöker om ett kommunalt bidrag på max 10 000 kronor
för att finansiera sin verksamhet. Finansieringen idag är gåvor, donationer och
medlemskap. Pengarna används främst till medlemsmöten, föreläsningar med
underhållning samt resor och utflykter.
Föreningen har ca 300 medlemmar i länet.
Idag finns många föreningar med likartat innehåll, som är inriktade mot specifika
sjukdomar. På lokal nivå finansieras dessa oftast med medlemsavgifter.
Kommunstyrelsen har under många år haft som princip att inte stödja den här typen
av föreningar.
Kommunledningskontoret föreslår att ansökan från cancerföreningen i Gävleborg
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan från cancerföreningen Gävleborg avslås.
_____
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§ 266 Ansökan från Tunalids Ridklubb om
investeringsbidrag till nya stallar
Dnr 2011-355-828
Ärendebeskrivning
Tunalids Ridklubb ansöker om ett kommunalt bidrag med 592 000 kronor för
investering i ett nytt stall om sex boxar. Investeringen är kostnadsberäknad till 650 000
kronor, varav 58 000 kronor beräknas kunna finansieras med egna medel.
Klubben har fyra olika stallar för uppstallning av sina lektionshästar, varav sex av
boxarna är belägna i den gamla mangårdsbyggnaden. Dessa stallar var från början ett
provisorium, som senare permanentats. Underhållet har varit mycket eftersatt. Golvet
har gett vika i ett av stallarna och två av de andra stallarna är inte godkända ur
djurskyddssynpunkt.
Besiktning av djurskyddet gjordes hösten 2008, som resulterade i en tidsfrist på tre år
när problemen skulle vara åtgärdade. Detta har inte skett på grund av likvida problem.
Situationen inför höstterminen är att sex av klubbens lektionshästar inte är användbara
på grund av stallproblemet i mangårdsbyggnaden och därmed måste säljas.
Verksamheten måste i så fall kraftigt dras ned, med minskad lönsamhet som effekt.
Tunalids Ridklubb är den största ridklubben i kommunen när det gäller antalet flickor i
åldersgruppen 4-25 år, totalt 213 flickor.
Ärendet behandlades i kommunstyrelsen den 6 oktober 2011 och förslaget var då att
Tunalids Ridklubb skulle beviljas ett räntefritt lån på 592 000 kronor att amorteras
med 40 000 kronor per år tills lånet var slutamorterat. Vid kommunstyrelsens
behandling av ärendet kom nya fakta på bordet, som innebar att ärendet
återremitterades till allmänna utskottet.
Företrädare för kommunen och Tunalids Ridklubb har ånyo gått igenom ärendet då en
del förutsättningar har förändrats. Investeringskostnaden för de nya stallarna är nu
kostnadsberäknad till 850 000 kronor. Beslut finns från både Jordbruksverket och
Hälsinglands Idrottsförbund om bidrag på 340 000 kronor respektive 200 000 kronor,
utan några kommunala förpliktelser. Dessa i sin tur ställer krav på föreningen om
kontanta insatser på ca 100 000 kronor. Föreningens önskan är att kommunen ställer
upp med ett kommunalt bidrag på 250 000 kronor för att lösa den totala finansieringen
av projektet. Det är viktigt för föreningen, att vid ansökningar till Boverket,
Arvsfonden, Sociala Fonden m fl, kunna uppvisa ett kommunalt beslut på
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medfinansiering i projektet, eftersom de kräver kommunal motprestation. Annars
motverkas föreningens möjligheter att söka andra finansieringskällor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Tunalids Ridklubb beviljas ett kommunalt
bidrag med 250 000 kronor för uppförande av nya stallar, samt att kostnaden täcks ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Uno Jonsson (S),
Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD), Stefan Bäckström (C), Ann Berg (FP),
Göte Bohman (MP) och Daniel Pettersson (V) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Tunalids Ridklubb beviljas ett kommunalt bidrag med 250 000 kronor för
uppförande av nya stallar, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget
_____
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§ 267 Ansökan från IF Team Hudik om ekonomisk ersättning
Dnr 2011-444-807
Ärendebeskrivning
IF Team Hudik har ansökt om att Hudiksvalls kommun stödköper rabatthäften från
IF Team Hudik motsvarande 320 000 kronor. ( 3200 häften x 100 kronor per st. )
Föreningens idé är att dessa häften skulle kunna ges som gratifikation till kommunens
anställda vid lämpliga tillfällen.
IF Team Hudik har under en längre tid brottats med en dålig ekonomi. Detta beror till
stora delar på att klubben har många aktiva tjejer i föreningen och att de har ett elitlag
som kräver mycket resurser. De har dessutom, sedan i våras, fått nyttjanderätten till
ABK-planen vid södra infarten i Hudiksvall som också kostar pengar. Föreningens
skulder uppgår f n till 188 000 kronor, varav de största fordringsägarna är Glysisvallen
AB, Anderssons Buss, Team Sportia och Hälsinglands Fotbollsförbund.
Att sälja lotter och rabatthäften är idag ganska vanligt förekommande i föreningslivet.
Detta gäller också IF Team Hudik. Ett positivt beslut från kommunen om stödköp av
rabattkuponger skulle med största sannolikhet få prejudicerande effekter för
kommunen med betydande merkostnader till föreningslivet.
Kommunledningskontoret har föreslagit att ansökan om ekonomisk ersättning till IF
Team Hudik avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Daniel Pettersson (V) jäv, och deltar ej
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan från IF Team Hudik avslås.
_____
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§ 268 Ansökan från Enångers IK om bidrag till bro över
Enångersån
Dnr 2011-468-311
Ärendebeskrivning
Enångers IK har ansökt om ett kommunalt bidrag med 64 342 kronor för reparation
av motions- och elljusspår över Enångersån.
Bron, som byggdes för 25 år sedan, har med åren fått allvarliga sättningar på grund av
att de gjutna brofundamenten samt de underliggande stenar givit vika.
80 järnvägsslipers behöver bytas ut och balkar vid brofästena förlängas med två meter.
Bron är en förutsättning för att motions- och elljusspåret kan användas och föreningen
anser därför att det är av största vikt att reparationen, oavsett årstid, kan igångsättas så
snart som möjligt.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Enångers IK beviljas ett bidrag med
30 000 kronor för reparation av bro över Enångersån, samt att kostnaden täcks ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års budget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Enångers IK beviljas ett bidrag med 30 000 kronor för reparation av bro över
Enångersån, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
_____
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§ 269 Social samvaro i hemmet för hemtjänsttagare
Dnr 2010-500-042
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i samband med beredningen av budget för perioden
2011-2014 att uppdra till omsorgsnämnden att utreda hur äldre personer skulle kunna
ges ökad social samvaro i hemmet och vad detta skulle kosta.
I omsorgsnämndens utredning har man utgått ifrån att alla hemtjänsttagare skulle få en
timme i veckan att fritt förfoga över och att hemtjänstpersonalen utför deras
önskemål. De har vidare tittat på skillnaden i kostnader om gränsen sätts vid 80 år eller
85 år.
Det finns idag 1799 personer som är 80 år eller äldre. Om dessa personer skulle
erbjudas social samvaro en timme i veckan skulle det innebära en merkostnad för
kommunen på 39,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en skattehöjning på ca 0,65
kronor.
Kommunledningskontoret har föreslagit att förslaget till utökad social samvaro i
hemmet med en timme per vecka avslås på grund av förslagets ekonomiska
konsekvenser.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget till utökad social samvaro i hemmet med en timme per vecka avslås på
grund av förslagets ekonomiska konsekvenser.
_____
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§ 270 Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 2012-2014.
Dnr 2011-506-346
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har 2011-09-19 beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
fastställa nya va-taxor för Hudiksvalls kommun för åren 2012-2014. Taxehöjningarna
är föranledda av etableringen av en ny kommunal vattentäkt i Hallbo, vars
investeringar kommer att pågå de närmaste åren.
Tekniska nämndens förslag är att va-taxans förbrukningsavgifter höjs för åren 20122014 med max 9% utöver ordinarie indexuppräkningar (KPI aug), att 2% av de 9%-en
tas ut 2012, samt att resterande 7% tas ut åren 2013-2014.
Taxeförändringarna kommer att gälla från årsskiftena respektive år.
Kommunledningskontoret har förslagit att de föreslagna taxeförändringarna för
kommunens va-verksamhet åren 2012-2014 tillstyrks.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg
(KD) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avgifterna i Hudiksvalls kommuns VA-taxa höjs så att intäkterna från taxans
brukningsavgifter år 2012-2014 ökar med maximalt 9 % utöver ordinarie
indexhöjningar i samband med etableringen av ny kommunal vattentäkt i Hallbo,
att fördela den extra indexhöjningen på 9 % så att 2 % tas ut från och med år 2012,
tillsammans med ordinarie indexreglering förändras taxan från 2012-01-01 med totalt
knappt 5 %, samt
att resterande 7 % av den extra indexhöjningen fördelas på åren 2013-2014 och att
tekniska nämnden beslutar om lämplig fördelning mellan dessa år tillsammans med
eventuellt ordinarie indexregleringar.
_____
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§ 271 Taxa för Hudiksvalls badhus SPA-avdelning
Dnr 2011-509-806
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har 2011-09-21 beslutat om förslag till nya taxor vid
Hudiksvalls badhus SPA-avdelning. Taxorna ska fastställas av kommunfullmäktige och
har därför överlämnats till kommunledningskontoret för yttrande.
Kommunens princip är att alla nya taxor som inrättas i kommunen, ska fastställas av
kommunfulläktige. Detta gäller de föreslagna avgifterna liksom även den tilläggsavgift
på 20 kronor per besökare, som social- och fritidsnämnden beslutade om 2011-06-23
och som också gäller relaxavdelningen.
Förslaget till taxor för den nya SPA-avdelningen innebär en stor skattesubvention per
besökare, men ligger i nivå med angränsande kommuner. Ett 6-månaderskort för
vuxen ökar från 600 kronor idag till 1600 kronor inkl SPA och ett 12-månaderskort för
vuxen ökar från 1150 kronor till 3150 kronor inkl SPA. Ökade intäkter på grund av
den nya relaxavdelningen beräknas uppgå till högst 150 000 kronor per år.
Kommunledningskontoret har föreslagit att social- och fritidsnämndens förslag till nya
taxor för relaxavdelningen vid Hudiksvalls badhus tillstyrkes, samt att de nya taxorna
tillämpas fr o m 2011-12-01.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta social- och fritidsnämndens förslag till nya taxor för relaxavdelningen vid
Hudiksvalls badhus.
att de nya taxorna tillämpas fr o m 2012-01-01.
_____
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§ 272 Reviderad timavgift och taxa inom miljö- och
livsmedelslagstiftningen
Dnr 2011-521-406
Ärendebeskrivning
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i
både Hudiksvall och Nordanstig
att dela upp nuvarande taxa i två delar; en del för offentlig kontroll inom livsmedelsoch foderområdena och en del för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
samt att fastställa en ny taxa på 800 kronor per timme för arbete inom dessa områden.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnds
förslag till ny timtaxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena och
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område tillstyrks, att den föreslagna timtaxan
förändras årligen med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex, räknat fram till och med augusti året före avgiftsåret.
KPI för augusti 2011 är 311,23. (1980=100), samt att den nya taxan ska gälla fr o m 1
januari 2012.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnds förslag till ny timtaxa för
offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena och prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
att den föreslagna timtaxan förändras årligen med en procentsats som motsvarar de
tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex, räknat fram till och med
augusti året före avgiftsåret. KPI för augusti 2011 är 311,23. (1980=100), samt
att den nya taxan ska gälla fr o m 1 januari 2012.
_____
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§ 273 Anslag till Inköp Gävleborg 2012
Dnr 2011-477-042
Ärendebeskrivning
På uppdrag av direktionen i Inköp Gävleborg har underlag tagits fram för diskussion i
länets kommuner med syfte att kartlägga kommunernas ambitioner med Inköp
Gävleborg inför budget för 2012.
I ursprungsmaterialet från Inköp Gävleborg, daterat den 1 mars 2011, var förslaget att
Hudiksvalls kommuns avgift till inköpsförbundet skulle höjas från 1 881 400 kronor
2011 till 2 954 200 kronor 2012 om Inköp Gävleborgs föreslagna ambitionsökningar
var önskvärda att genomföra. Förslaget till ambitionsökningar har processats under
hösten och i det slutliga förslaget återstår endast de s k ”kick-backsen” från
leverantörerna till Inköp Gävleborg. Dessa ska istället ersättas med lägre
livsmedelspriser till kommunernas verksamheter (för Hudiksvalls del 148 000 kronor).
Kommunerna i länet ska betala 1,0 miljoner kronor till Inköp Gävleborg för
administration av det nya inköpssystemet, som upphandlats för e-handelsprojektet (för
Hudiksvalls del 149 000 kronor).
Förslaget till ny avgift till Inköp Gävleborg kommer därför att uppgå till 2 179 000
kronor för 2012, dvs en ökning med 297 000 kronor på grund av ovanstående
förändringar. Tyvärr hamnar 148 000 kronor av denna ökning utanför
kommunledningskontorets ram på grund av ”kick-backsen”. Detta överdrag kan å
andra sidan finansieras genom sänkta ramar hos de verksamheter, som köper mat från
kostenheten.
Kommunledningskontoret har föreslagit att en höjd avgift till Inköp Gävleborgs med
297 000 kronor till 2 179 000 kronor 2012 tillstyrks, att kommunledningskontoret ram
för 2012 höjs med 148 000 kronor på grund av kostnaden för ”kick-backsen”, samt att
ramen för de nämnder (lärande- och kultur, omsorgen) som köper mat från
omsorgsförvaltningens kostenhet, sänks med motsvarande belopp.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tillstyrka en höjd avgift till Inköp Gävleborgs med 297 000 kronor till 2 179 000
kronor 2012,
att kommunledningskontoret ram för 2012 höjs med 148 000 kronor på grund av
kostnaden för ”kick-backsen”, samt
att ramen för de nämnder (lärande- och kultur, omsorgen) som köper mat från
omsorgsförvaltningens kostenhet, sänks med motsvarande belopp.
_____
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§ 274 Gunillaprojektet
Dnr 2010-333-522
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg har informerat allmänna utskottet om vad som hänt i
samband med avslutande av Gunillaprojektet och formerna för det fortsatta
samarbetet kring fiberutveckling. Det är viktigt med löpande information framöver.
En första avstämning bör göras till kommunstyrelsen efter första kvartalet 2012.
Allmänna utskottet har föreslagit att att Fiberstaden AB ska informera och höra
kommunstyrelsens åsikt i frågor som kan komma att påverka det
förlusttäckningsbidrag som bolaget kan erhålla för, före detta projekt Gunilla.
Kommunstyrelsen beslutar
att Fiberstaden AB ska informera och höra kommunstyrelsens åsikt i frågor som kan
komma att påverka det förlusttäckningsbidrag som bolaget kan erhålla för, före detta
projekt Gunilla.
_____
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§ 275 Yttrande över en fjärde migrationsdomstol
Dnr 2011-478-114
Ärendebeskrivning
Domstolsverket har utarbetat en rapport om en fjärde migrationsdomstol och önskar
synpunkter om denna.
Idag finns tre migrationsdomstolar i landet, Malmö, Göteborg och Stockholm.
Härnösands kommun har avlämnat yttrande ang en fjärde migrationsdomstol där
Härnösand som lokaliseringsort för en ny Migrationsdomstol förespråkas. Härnösands
yttrande delas ut på sammanträdet.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP), Göte Bohman (MP) och
Stefan Bäckström (C) yrkar att kommunstyrelsen ställer sig bakom Härnösands
yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom Härnösands kommuns yttrande angående rapporten En fjärde
migrationsdomstol, och lämna över yttrandet till Domstolsverket.
____
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§ 276 Yttrande över Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i
Gävleborgs län.
Dnr 2011-434-770
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har av Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg ombetts yttra
sig angående förslaget till Gemensamma utgångspunkter med att förbättra
befolkningens hälsa i Gävleborg. Remissvaret ska vara Region Gävleborg tillhanda
senast den 31 oktober 2011.
I Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg 2009-2013, (RUP), som antogs i
fullmäktige i Region Gävleborg under våren 2009 ingår att ta fram en strategi för ett
förstärkt folkhälsoarbete i länet.
Att detta behövs beror dels på att folkhälsan har ett starkt samband med både
ekonomisk och social hållbarhet och präglar en del av det goda livet i Gävleborg, dels
på att hälsoläget i länet är oroväckande, men att en stor förbättringspotential finns.
Länet saknar dock samordning och resurser för att på ett effektivt sätt ta till vara
denna potential. I det regionala utvecklingsprogrammet anges dessutom att de analyser
och åtgärder som kopplas till strategin ska ta hänsyn till ohälsans fördelning mellan
olika befolkningskategorier med särskild betoning på ett genusperspektiv.
För att ta fram ett underlag för strategin bildade Region Gävleborg en styrgrupp
bestående av åtta förtroendevalda från länets kommuner och landstinget.
Styrgruppens arbete syftar till att ta fram ett förslag till gemensamma utgångspunkter
för arbete inom folkhälsoområdet i Gävleborg.
Till sitt stöd har styrgruppen haft en grupp med åtta tjänstemän från kommunerna,
Region Gävleborg, landstinget och länsstyrelsen.
Det förslag till gemensamma utgångspunkter som styrgruppen tagit fram har samma
form och struktur som motsvarande utgångspunkter för vården och omsorgen av de
äldre och för arbetet med barn och ungdomar i Gävleborg.
Yttrande



Samordning samt ansvars- och rollfördelningen mellan de tre aktuella regionala
aktörerna bör ses över och förtydligas. Förtydliganden bör även göras vad
gäller utförande och implementering av de konkreta konsekvenser som
förslaget anger.
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Länsstyrelsens roll i folkhälsofrågorna bör förtydligas.



Samhällsmedicins uppdrag och roll bör lyftas fram.



Förtydliganden bör göras kring i vilken omfattning förslaget innebär konkreta
åtaganden för kommunerna. Om ambitionen är att förslaget ska utgöra ett
ramverk och en viljeriktning för folkhälsoarbetet i länet bör detta tydliggöras.



För- och nackdelar med formaliseringen av ENOK-nätverket, ett nätverk för
tjänstemän, där kommunernas folkhälsostrateger ingår, bör beaktas.



Kommunernas representation i sekretariatet som enligt förslaget knyts till NSF
(Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete) övervägas. Förtydliganden bör även
göras kring sekretariatets mandat och funktion.



Den särskilda betoningen i förslaget på regeringens 5-årsstrategi för ANDTområdet ( arbete mot tobak, alkohol, narkotika, doping och spel) bör beaktas.
Om enskilda strategier ska lyftas fram i de gemensamma utgångspunkterna
finns det ytterligare strategier med beröring till folkhälsoområdet som också
bör belysas.

Region Gävleborgs styrgrupp har förslagit kommunstyrelsen att godkänna yttrandet
över Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att förbättra befolkningens hälsa i
Gävleborg
Allmänna utskottet har tillstyrkt styrgruppens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet över Gemensamma utgångspunkter för arbetet med att
förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg
_____

Justerandes
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§ 277 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar från Hälsingrådet. Aktuella frågor var bla en
skrivelse från Dellenbanans Vänner, medlemsavgiften, hästnäringen i länet,
gymnasiesamverkan i Hälsingland, kommunalisering av hemsjukvården och
diskussioner om fast telefoni och nedläggning av postkontor.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
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§ 278 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S) informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen. Aktuella
frågor var bla Migrationsdomstolen, Ostkustbanan, Bottniska korridoren- EU.s
regionala program, RUS (regional utvecklingsstrategi), regionfrågan och
traineeprojekt/program.
____
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§ 279 Medfinansiering av Huff, Hudiksvalls Förenade Fotboll
Dnr 2011-568-805
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls FF:s ordförande Olle Skoglund och marknadsansvarig Peter Åhs,
informerar kommunstyrelsen om det gemensamma utbildningsprojekt som startats av
Hudiksvalls fotbollsförening i samverkan med övriga fotbollsföreningar i kommunen.
Projektet, som är en långsiktig satsning på bredden, ska pågå under fem år och
kommer att beröra nära 1000 intresserade ungdomsledare samt spelare i åldern
8 – 12 år. Projektet genomförs i samarbete med ett utbildningsföretag inriktat på
fotboll – Svenska Fotbollsakademin. Grundtanken är att ungdomarna ska ha de bästa
ledarna. De ska utbildas och höja sin kompetens.
Kostnaden för projektet beräknas till 2,5 Mkr. Till projektet behöver man rekrytera
medfinansiärer. I dag har man ansökt och fått pengar, bland annat från, Sundbladska
fonden, Idrottslyftet och Hälsinglands Sparbanks Kultur- och idrottsstiftelse. Besked
väntas för fler ansökningar hos sponsorer.
Från Hudiksvalls kommun ansöker man om 100 000 kronor årligen i fyra år,
2012 – 2015.
Ärendet kommer att behandlas på extra kommunstyrelse sammanträde tisdag den 15
november 2011.
Ordförande tackar för informationen
_____
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§ 280 Information om regionfrågan
Dnr 2011-031-106
Ärendebeskrivning
Planeringschef Hans Gyllow, informerade om arbetet med ny regionindelning i
Sverige.
I Hudiksvall har ett medborgarmöte hållits med information och utbyte av synpunkter.
Ett 40-tal personer deltog. En sammanfattning av de synpunkter som framkom är att
det är viktigt att hålla ihop Hälsingland och samarbeta norrut samt frågan, vad händer
med sjukhuset i Hudiksvall?
Efter att Uppsala sagt nej till bildande av region med Gävleborg och Dalarna, finns nu
ett förslag om att Gävleborg bildar egen region, Region Gävleborg.
Regionfullmäktige behandlar frågan den 18 november 2011.
Ordförande tackar för informationen.
_____
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§ 281 Planprogram för bostäder vid Hornån/Överås i
Hudiksvall.
Dnr 2011-565-214
Ärendebeskrivning
I Hudiksvalls tätort finns relativt få områden lämpade för ny bostadsbebyggelse. Detta
samtidigt som behovet av nyproduktion i kommunen bedöms vara störst i staden. För
närvarande står ca 120 sökande i kommunens tomtkö.
Ett möjligt område för utveckling av bostäder är Hornån/Överås i östra delen av
Sofiedal. Området är beläget nära centrum, affärer, gymnasieskola och attraktiva
rekreationsområden. Sannolikt finns förutsättningar för olika upplåtelseformer, t ex
hyresrätt och enskilt ägande. Samtidigt måste det tas en rad olika hänsyn, t ex för växtoch djurliv i och kring Hornån som rinner genom området och med den
sammanhängande översvämningsrisker. Hänsyn måste också tas till förekomst av
fornlämningar samt andra intressen som kan påverka en bostadsplanering på platsen.
Genom att uppdra till byggnadsnämnden att upprätta ett planprogram kan sådana
intressen inventeras och därmed klarläggs tidigt förutsättningarna för om det är möjligt
att efter planprogrammet gå vidare med detaljplanering över området.
Kommunens plansamråd har besökt platsen i oktober. Samrådet har tillstyrkt att
kommunen upprättar ett planprogram. Området är relativt stort, ca 2 ha och kan
exploateras i etapper. Det redovisas översiktligt på bifogade karta. Planprogrammet
kan dock komma att revidera storleken och omfattningen på området.
Kommunledningskontoret har föreslagit att uppdrag ges till byggnadsnämnden att
upprätta ett planprogram som utreder förutsättningar för bostäder i området
Hornån/Överås i Hudiksvall, samt att planprogrammet redovisas för
kommunstyrelsen innan byggnadsnämnden fattar beslut om att eventuellt
detaljplanelägga området.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow,
planingenjör Jonas Olsson och stadsarkitekt Mats Gradh i ärendet.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att upprätta ett planprogram som utreder
förutsättningar för bostäder i området Hornån/Överås i Hudiksvall, samt
att planprogrammet redovisas för kommunstyrelsen innan byggnadsnämnden fattar
beslut om att eventuellt detaljplanelägga området.
_____
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§ 282 Sammanträdesplan 2012
Dnr 2011-525-006
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott år 2012.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2012, 2 februari, 1
mars, 3 april, 3-4 maj, 7 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november och 6 december.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2012, 27 februari,
26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober, 26 november och
17 december.
_____
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§ 283 Medborgarförslag om uppsättning av skyltar vid
infarterna till Hudiksvall
Dnr 2011-276-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har lämnat in medborgarförslag om att det bör sättas upp
skyltar närmare infarterna till Hudiksvall som visar vad som finns att se och göra i
staden. Dessa ska få bilister att svänga av till staden. Inne i staden bör finnas skylt som
välkomnar besökarna till Hudiksvall. Därutöver föreslår han att områdena kring
infarterna borde fräschas upp.
Yttranden

Informationsavdelningen skriver i yttrande att de liksom förslagsställaren anser att det
är angeläget att informera besökare om kommunen, t ex vid E4:an.
Kommunfullmäktige har därför beslutat att informera om besöksmål,
näringsverksamhet m m samt tillhandahålla kartor längs E4. Planerna är att
rastplatserna vid Vik, Stor-Yan och Tjurmyran ska innehålla sådan information.
Kommunledningskontoret har också, tillsammans med andra förvaltningar och
turistbyrån, inlett ett planeringsarbete med elektroniska skyltar i kommunen. Beslut om
detta tas i samband med budget.
Turistbyrån meddelar att en total skyltning pågår i och med öppnandet av den nya E4
sträckningen. Traditionella, tryckta skyltar kommer att sättas upp.
Tekniska nämnden skriver i sitt yttrande att områdena kring infarterna till Hudiksvall
bara delvis är ägda av kommunen. Vad gäller kommunens ytor sköts de med
regelbunden slyröjning, släntslåtter, gräsklippning m m. Parksektionens utsättning av
blommor och övrig parkskötsel prioriteras vid infarterna och dess rondeller.
Kommunledningskontoret har, med hänvisning till ovanstående yttranden, föreslagit
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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§ 284 Medborgarförslag om pantrör för flaskor och burkar
Dnr 2011-151-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har lämnat in medborgarförslag om att kommunen bör
ställa ut pantrör, för att förhindra att pantflaskor och burkar hamnar på marken eller i
soptunnor, där de inte hör hemma. Det skulle också hjälpa kommunen att bli en
klimatsmartare kommun, anser förslagsställaren.
Yttranden

Tekniska nämnden skriver i yttrande att återbruk och återvinning av produkter och
material är de högsta stadierna i den så kallade avfallshierarkin. Erfarenheter från
parksektionen, som ansvarar för bland annat tömning av papperskorgar, visar att de
ekonomiska incitament som idag finns via pantsystemet fungerar väl. Ett flertal privata
initiativ gör att väldigt liten andel av den pantbara delen av avfallet i papperskorgarna
faller utanför pantsystemet. Parksektionen gör även den bedömningen att pantrören i
sig inte skulle minska nedskräpningen. De personer som idag inte använder
papperskorgar och dylikt kommer troligen inte att anstränga sig mer för att slänga i ett
pantrör.
Däremot kan det ha en pedagogisk/informativ effekt att erbjuda pantrör som ger en
positiv bild till kommunens miljöarbete. Pantrör eller motsvarande kommer att
övervägas vid nyinvesteringar och utbyten av befintlig utrustning.
Miljökontoret skriver i sitt yttrande att de varit i kontakt med företaget Returpack, som
testat systemet i 26 kommuner för att ta del av deras resultat. Utvärderingarna har alla
varit positiva. Miljökontoret anser att medborgarförslaget är bra och att tekniska
förvaltningen, som ansvarig för renhållning, snarast bör kontakta Returpack för att
erhålla pantrör.
Kommunledningskontoret har med hänvisning till ovanstående yttranden, föreslagit
att medborgarförslaget bifalls.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Justerandes
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§ 285 Medborgarförslag om att flytta statyn av August Palm
och döpa om Folkets Hus
Dnr 2011-262-035
Ärendebeskrivning
Kjell-Olof Hofsberger, Hudiksvall har inlämnat ett medborgarförslag om att statyn av
August Palm bör flyttas från Folkets Hus till Åvik och att Folkets Hus byter namn till
Konserthus på den ena sidan och till Stadsbibliotek på den andra sidan. Vidare föreslås
att en staty och byster av stadens största musikprofiler uppförs som utsmyckning.
Yttranden

Tekniska nämnden föreslår i yttrande att lärande- och kulturförvaltningen utreder
frågan kring en eventuell flytt av statyn av August Palm.
Att flytta ett konstverk är i vissa fall något man endast kan göra i samråd med
konstnären. Den dialogen och förslag på eventuell ny placering görs lämpligen av
representanter för kulturen.
Byte av namn på Folkets Hus är pågår.
Lärande- och kulturnämnden skriver i yttrande att en utredning pågår när det gäller
Folkets Hus. Det innebär bland annat att kulturavdelningen fick i uppdrag av
kommunledningen att lämna förslag kring Folkets Hus framtid utifrån genomförda
möten med fokusgrupper. Kulturavdelningen redovisade delrapporten i juni 2011 och
kommunstyrelsen tog några delbeslut. Förslagsställarens förslag får ingå i den fortsatta
utredningen.
Lärande- och kulturnämnden anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Kommunledningskontoret har med hänvisning till ovanstående yttranden, föreslagit
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) avslag på
medborgarförslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
_____
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§ 286 Meddelanden

Dnr 2011-453-311
1

2

3

Kommunens yttrande till Trafikverket över Förstudie för bro 249 över
Norrboån
Dnr 2011-557-007
Granskning avseende löpande redovisning och internkontroll gällande
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Dnr 2011-473-102
Beslut från Ovanåkers kommun om val av revisorer för Inköp Gävleborg

Kommunstyrelsen beslutar
att behandla frågan om kommunen ska lämna ett nytt yttrande till trafikverket över
Förstudie för bro 249 över Norrboån, vid extra kommunstyrelsesammanträde den 15
november 2011, samt
att i övrigt lägga meddelandena till handlingarna.
_____
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§ 287 Översyn av PA-funktionerna i Hälsingland
Dnr 2011-524-022
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet fattade, 7 september 2011, ett principbeslut med direktiv för översyn av
PA-funktionerna i Hälsingland. Syftet med översynen är att kartlägga alla kommuners
nuvarande PA-funktioner och utreda vilka ansvarsområden som ska ingå i en
gemensam PA-funktion för Hälsingland. Slutligt beslut tas i Hälsingerådet i december
2011, under förutsättningen att alla kommuner ställer sig bakom principbeslut och
direktiv.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hälsingerådets principbeslut och direktiv för
översyn av PA-funktionerna i Hälsingland antas ochatt kostnadsfördelningen mellan
kommunerna, för extern konsult, ska ske utifrån invånarantal.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar personalchef Maria Larsson i ärendet.
Stefan Bäckström (C), Mikael Löthstam (S) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Hälsingerådets principbeslut och direktiv för översyn av PA-funktionerna i
Hälsingland
att kostnadsfördelningen mellan kommunerna, för extern konsult, ska ske utifrån
invånarantal
_____
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§ 288 Reviderad pensionspolicy
Dnr 2011-559-003
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till ny pensionspolicy med nya tillämpningar.
Kommunledningskontoret har föreslagit att förslaget till reviderad pensionspolicy
antas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag med en förändring
i stycket, Beslutsordning. Kommunchefen beslutar om tolkning av pensionsbestämmelser
för förtroendevalda. Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar i pensionsfrågor av
särskild karaktär efter samråd med personalchef.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar personalchef Maria Larsson i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med föreslagna förändringarna anta förslaget till reviderad pensionspolicy.
_____
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§ 289 Ny arbetsmiljö- och säkerhetspolicy
Dnr 2011-560-003
Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till en ny samlad arbetsmiljö- och säkerhetspolicy.
Ett samlat policydokument medför att systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och
systematiskt säkerhetsarbete (SSA), som ska utgöra naturliga delar i den dagliga
verksamheten, görs i ett sammanhang.
Kommunledningskontoret har föreslagit att förslaget till ny arbetsmiljö- och
pensionspolicy antas samt att säkerhetspolicy antagen 1993 och arbetsmiljöpolicy
antagen 2006, upphör att gälla.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar personalchef Maria Larsson i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ny arbetsmiljö- och säkerhetsspolicy, samt
att säkerhetspolicy antagen av kommunfullmäktige, 1993 och arbetsmiljöpolicy
antagen av kommunfullmäktige 2006, upphör att gälla.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2011-11-10

Kommunstyrelsen

§ 290 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om information från
Försäkringskassan som kommunledningen fått om regler kring aktivitetsersättning resp
sjukersättning i anledning av Uppdrag Gransknings granskning och bevakning av
Glada Hudik Teaterns verksamhet.
Kommunchefen informerar även kring förändringar som är på gång kring projektet
FOV (Fiber Optic Valley).
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-11-10

Kommunstyrelsen

§ 291 Information från Regionförbundet Gävleborg
Ärendebeskrivning
Ordföranden Caroline Schmidt (C) informerar om Regionförbundet Gävleborg.
Aktuellt har bla varit anslag av medel till nyföretagare i kommunerna, reviderade
ägerdirektiv för ALMI och projekt Barnahus Gävleborg

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2011-11-10

Kommunstyrelsen

§ 292 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2011-09-27
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2011-10-25
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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