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§ 105 Hälsingerådets verksamhetsberättelse 2011
Dnr 2012-103-106
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har överlämnat sin årsredovisning innehållande bokslut och
verksamhetsberättelse för år 2011. Revisorerna tillstyrker att resultaträkningen och
balansräkningen fastställs, att det balanserade resultatet disponeras i ny räkning samt
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hälsingerådets bokslut för år 2011 godkänns, att,
Hälsingerådet och de enskilda förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet för år 2011, samt
att årsredovisningen och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Caroline Schmidt (C) och Mikael
Löthstam (S) jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hälsingerådets bokslut för år 2011,
att, för Hudiksvalls kommuns del, bevilja Hälsingerådet och de enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för år 2011, samt
att lägga årsredovisningen och revisionsberättelsen till handlingarna.
______
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§ 106 Årsredovisningar 2011, stiftelse och kommunala
bolag
Dnr 2012-149-042
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar samt revisionsberättelser för
år 2011 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

Det totala resultatet efter skatt, för bolagen, 2011, är 11,3 miljoner. En ökning från
2010 då resultatet var 9,5 miljoner.
Allmänna utskottet har föreslagit att styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen Hälsinglands Museum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt
att aktiebolagens och stiftelsens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år 2011
läggs till handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, för kommunens del bevilja, styrelsen och de enskilda förtroendevalda i Stiftelsen
Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011, samt
att lägga aktiebolagens och stiftelsens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år
2011, till handlingarna.
______
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§ 107 Ansökan från HudikKalaset AB om bidrag till HudikKalaset, 26-28 juli 2012.
Dnr 2012-101-860
Ärendebeskrivning
HudikKalaset AB har, genom projektledaren Jonas Hamlund, ansökt om ett
kommunalt medfinansieringsbidrag med 100 000 kronor för att arrangera HudikKalaset den 26-28 juli 2012.
Syftet med festen är att genom en mix av nationella och lokala artister lyckas skapa en
lustfylld mötesplats och folkfest för invånare i Hälsingland, oavsett ålder och förhoppningen är att publikantalet under en treårsperiod ska stiga från 6 000 till 15 000
besökare. Ett mål är att hitta en rimlig balans mellan kostnader och intäkter för att
hålla biljettpriserna låga och därmed öka förutsättningarna för en folkfest. Vissa arrangemang har gratis entré, som t ex Bondens Marknad på torsdagen
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Jonas Hamlund, som projektledare
för HudikKalaset AB, beviljas ett kommunalt bidrag med 100 000 kronor för att
arrangera HudikKalaset den 26-28 juli 2012 i Hudiksvall, samt att ovanstående utbetalning endast gäller under förutsättning att arrangemanget kommer till stånd som
planerat.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
______
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§ 108 Ansökan från Norra Hälsinglands konsertförening om
bidrag till kammarmusikfestival.
Dnr 2012-052-860
Ärendebeskrivning
Norra Hälsinglands Konsertförening har ansökt om ett ekonomiskt stöd med 180 000
kronor för genomförande av en kammarmusikfestival i Hudiksvall den 4-10 februari
2013. Festivalen benämns ”Musik mellan fjärdarna”, vars syfte är att sätta Hudiksvall
på den klassiska musikens Sverigekarta. Tanken är att festivalen ska hållas vartannat år.
Första gången kammarmusikfestivalen anordnades i Hudiksvall var 2011. Kommunstyrelsen beviljade då 90 000 kronor till festivalen, Ks § 55b/2011, medan resterande
90 000 kronor finansierades av lärande- och kulturförvaltningens kulturavdelning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Norra Hälsinglands konsertförening
beviljas ett bidrag med 90 000 kronor för genomförande av en kammarmusikfestival i
Hudiksvall 2013, att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års budget, samt att konsertföreningens resterande bidragsbehov med
90 000 kronor får prövas av lärande- och kulturförvaltningen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Daniel Pettersson (V) bifall till konsertföreningens ansökan om ekonomiskt stöd med 180 000 kronor.
Jonas Holm (M) och Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till lärande- och kulturnämnden för
ytterligare beredning.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons 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 Daniel Petterssons mfl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Daniel Petterssons mfl förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen beslutar
att Norra Hälsinglands konsertförening beviljas ett bidrag med 180 000 kronor för
genomförande av en kammarmusikfestival i Hudiksvall 2013, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
______

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 109 Ansökan från Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb om bidrag till installation av övervakningskamera.
Dnr 2012-116-828
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Rid och Ponnyklubb har ansökt om ett kommunalt bidrag med 50 000
kronor för installation av ett kameraövervakningssystem i sina stallar och ridhus vid
anläggningen i Östanbräck, Hudiksvall.
Anledningen till ansökan beror på den händelse som inträffade natten mot den 18
februari 2012, då tre tävlingsponnyers och två andra hästars svansar och manar delvis
avklipptes.
Klubben har ca 400 medlemmar, varav ca 85 % är flickor och den större delen i åldern
7-16 år. Klubben har varje vecka 350 ridande, uppdelade på 50 ridlektioner i olika svårighetsgrader och nivåer.
Den totala investeringen beräknas till ca 100 000 kronor exkl. moms.
Klubbens likviditet var vid bokslutstillfället 2011-12-31 tillfredsställande.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att klubbens hemställan om bidrag
avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till Rid och
ponnyklubbens ansökan om 50 000 kronor.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
om att avslå ansökan eller till Mikael Löthstams förslag om att bifalla ansökan, och
finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag om att avslå ansökan.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Ingvar Persson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 110 Ansökan från Gävle Dala Energikontor om medfinansiering av projektet - Energikloka företag i
Gävleborg
Dnr 2012-137-106
Ärendebeskrivning
Gävle Dala Energikontor har ansökt om kommunal medfinansiering med 39 964
kronor, fördelade med 13 321 kronor per år 2012-2014, till sitt projekt ”Energikloka
företag i Gävleborg”.
Syftet är att förmå företag i Gävleborg att effektivisera sin energianvändning, dels för
att stärka sin konkurrenskraft och ekonomi, dels för att bidra till de klimat- och
energimål som länets styrande beslutat.
Budgeten för projektet uppgår till 5,3 miljoner kronor över 36 månader. Finansiering
kommer att sökas från Region Gävleborg, Energimyndigheten, Teknikföretagen, Högskolan i Gävle samt länets kommuner.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Gävle Dala Energikontor beviljas ett
årligt bidrag med 13 321 kronor åren 2012-2014 till projektet ”Energikloka företag i
Gävleborg”, att kostnaden täcks ur energirådgivarens budget respektive år, samt att
förslaget endast gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer deltar i finansieringen av projektet enligt bifogade handlingar.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Gävle Dala Energikontor beviljas ett årligt bidrag med 13 321 kronor åren 20122014 till projektet ”Energikloka företag i Gävleborg”,
att kostnaden täcks ur energirådgivarens budget respektive år, samt
att förslaget endast gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer deltar i
finansieringen av projektet enligt bifogade handlingar.
______

Justerandes
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Protokoll

12 (32)

Sammanträdesdatum

2012-05-03

Kommunstyrelsen

§ 111 Tilläggsanslag för att öka lärarbehörigheten i
Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-180-042
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har ansökt om ett tilläggsanslag med 1 500 000 kronor
för behörighetsstudier under budgetåret 2012.
För att möta det skärpta regelverket kring behörigheter har lärande- och kulturförvaltningen genomfört en kartläggning av lärarnas utbildningsnivå och undervisningsämnen omfattande grundskolan, grundsärskolan, gymnasiesärskolan, gymnasiet och
CUL. Kartläggningen visar att det finns goda möjligheter att möta kravet på att lärarna
ska vara legitimerade, men att det kommer att vara mycket svårt att möta behörighetskraven. Fyra av tio lärare i kommunen undervisade under våren 2011 i ett eller flera
ämnen de själva bedömer att de saknar fullgod utbildning för. Om inte full behörighet
uppnåtts till 2015 ska behörig lärare ansvara för undervisningen och betygsättningen
tillsammans med den obehöriga läraren.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan prövas i samband med beredningen av de ekonomiska ramarna för åren 2013-2016.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om tilläggsanslag för 2012, samt
att ansökan prövas i samband med beredningen av de ekonomiska ramarna för åren
2013-2016.
______
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§ 112 Tilläggsanslag för genomförande av introduktionsperiod för lärare och förskollärare
Dnr 2012-181-042
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har ansökt om tilläggsanslag med 515 000 kronor för att
finansiera en introduktionsperiod för lärare och förskollärare med examensbevis utfärdade efter 30 juni 2011.
Riksdagen beslutade den 2 mars 2011 om införande av legitimation för lärare och förskollärare. Introduktionsperioden ska motsvara arbete på heltid under ett läsår och
lärares och förskollärares lämplighet för yrket ska bedömas av rektor eller förskolechef.
Rektorer och förskolechefer måste avsätta tid för introduktion och mentorskap för
introduktionsperiodens genomförande för sig själva, mentorerna och för den nyanställda läraren eller förskolläraren. Syftet är att ge läraren och förskolläraren goda
förutsättningar att komma in i yrket.
Regeringen har mycket riktigt avsatt 128 miljoner kronor i budgetpropositionen för
2012 till kommunsektorn för kostnader i samband med införandet av legitimation för
lärare och förskollärare. För Hudiksvalls del ingår dessa pengar i den generella statsbidragspåsen och uppgår mycket riktigt till 14 kronor per invånare, dvs. 515 018
kronor för lärarlegitimationer.
Eftersom statsbidragen är generella, är det upp till varje kommun att bestämma hur
dessa pengar ska fördelas internt. När det gäller lärarlegitimationer är inga pengar återförda till lärande- och kulturförvaltningen i 2012 års budget. Tvärtemot har inte heller
lärande- och kulturförvaltningen fått minskade anslag med 8 kronor/invånare för 2012
på grund av att införandet av de nationella proven i fler ämnen i åk 6 och 9 förskjutits
till 2013. På motsvarade sätt har inte heller lärande- och kulturförvaltningens budget
för 2012 minskats med 71 kronor/invånare på grund av effektiviseringar genom den
nya gymnasieskolan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att lärande- och kulturnämndens begäran
om tilläggsanslag med 515 000 kronor för finansiering av merkostnader vid introduktionsperioder för lärare och förskollärare avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan om tilläggsanslag avslås.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) att ansökan om
tilläggsanslag för 2012 avslås, samt att ansökan prövas i samband med beredningen av
de ekonomiska ramarna för åren 2013-2016.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Stefan Bäckströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Stefan
Bäckströms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå lärande- och kulturnämndens begäran om tilläggsanslag för 2012, samt
att ansökan prövas i samband med beredningen av de ekonomiska ramarna för åren
2013-2016.
______
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§ 113 Yttrande över vindkraftsplan – Ljusdals kommun
Dnr 2011-016-370
Ärendebeskrivning
Ljusdals kommun har upprättat förslag till vindkraftsplan som är föremål för utställning under perioden 30 mars – 1 juni 2012. Planen består av tre delar: planeringsförutsättningar, planförslag och miljökonsekvensbeskrivning.
Yttrande

Hudiksvalls kommun har yttrat sig i samrådsskedet. Det kan konstateras att området
Skräkle- och Målångsberget om ca 1 500 hektar angränsar till Hudiksvalls kommun
och därmed till ett område – Överälve – som Hudiksvalls kommun peket ut i sitt arbete med vindkraftsplan. Förslaget anger att flera olika hänsyn ska tas vid en etablering
och samråd ska först ske med Hudiksvalls kommun.
Ärendet har beretts i samverkan med plan- och bygglovskontoret och kommunledningsförvaltningen och Hudiksvalls kommun har inga synpunkter på förslaget.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunen avger yttrande över vindkraftsplan i
Ljusdals kommun i enlighet med upprättat förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över vindkraftsplan i Ljusdals kommun i enlighet med upprättat förslag.
______
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§ 114 Tilläggsanslag för avgiftsfria ungdomsresor med
kollektivtrafiken för år 2012.
Dnr 2012-178-042
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har tecknat avtal med X-trafik AB om avgiftsfria resor för ungdomar i åldersgruppen 16-19 år för resor med kollektivtrafiken inom Hudiksvalls
kommun. Satsningen har benämnts Ung i Glada Hudik. Avtalet medför att samtliga
ungdomar i berörd åldersgrupp får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik inom kommungränsen, oavsett om de är berättigade till skolresor eller inte.
Utgångspunkten var att de avgiftsfria resorna skulle omfatta gymnasieelever, dvs. från
och med den termin eleven börjar gymnasiet till och med sista terminen under avgångsåret. I princip skulle då korten omfatta tre årskullar vilket låg som underlag för
ekonomisk beräkning inför beslut om genomförande. Med detta som grund bedömdes
att merkostnaden skulle uppgå till ca 1 Mkr per år.
Överenskommelsen med X-trafik utformades så att alla folkbokförda ungdomar som
är 16 år får ett ungdomskort i juni det år som eleven fyller 16 år. Kortet gäller fram till
den dag som personen fyller 20 år. De fria ungdomskorten kommer därför i praktiken
att omfatta fyra årskullar vilket medför att kostnaden ökar jämfört med ursprunglig
kalkyl
Kommunledningsförvaltningen har beräknat att kostnaden för de fria ungdomsresorna
för 2012 uppgår till 5,1 Mkr vilket inkluderar dem som skulle vara berättigade till skolskjuts enligt tidigare system. 1,0 Mkr har budgeterats för denna särskilda satsning. Till
detta kommer att Lärande- och kulturnämnden budgeterat 3,0 Mkr för gymnasieelevernas skolresor, dvs. totalt uppgår finansieringen till 4,0 Mkr. Kommunledningsförvaltningen har bedömt att kostnaderna kommer att överstiga budgeten med ca 1,1
Mkr för helåret.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige beviljar
kommunledningsförvaltningen ett tilläggsanslag om 1,1 Mkr för att täcka underskottet
för fria ungdomsresor under 2012, att kostnaden täcks ur kommunens likviditet, samt
att kommunen säger upp avtalet och begär omförhandling i syfte att avtalet ska omfatta ungdomar från sommaren det år de fyller 16 år till sommaren det år de fyller 19
år.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Holm (M) att förslaget till kommunstyrelsen formuleras enligt följande; att avtalet med X-trafik sägs upp och omförhandling begärs.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag till kommunfullmäktige, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag eller till Jonas Holms förslag till kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Jonas Holms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avtalet med X-trafik sägs upp och omförhandling begärs.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ett tilläggsanslag om 1,1 Mkr beviljas för att täcka underskottet för fria ungdomsresor under 2012,
att kostnaden täcks ur kommunens likviditet.
______
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§ 115 Europa Direkt Gävleborg
Dnr 2012-176-106
Ärendebeskrivning
Europa Direkt är ett informationsnätverk som drivs av EU-kommissionen tillsammans
med lokala och regionala partners. Europa Direkt- kontorets uppgifter är att:
• Svara på allmänhetens frågor om EU
• Sprida information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och
regionala behov
• Främja den lokala och regionala debatten om EU-frågor
• Ge möjlighet till boende i närområdet att tycka till om EU:s politik
Det finns sju Europa Direkt- kontor i Sverige. Stadsbiblioteket i Gävle har drivit ett
EU-informationscentrum sedan 1993. År 1999 blev kontoret godkänt av Europeiska
kommissionen att ingå i nätverket Info Point Europa. Sedan 2005 är kontoret godkänt
som kommissionens Europa Direkt- kontor i vår region.
Verksamhetens totala budget omfattar 900 000 kronor och har hittills finansierats av
Europeiska kommissionen 25 %, Region Gävleborg och landstinget 24 %, Gävle
kommun 50 % samt högskolebiblioteket i Gävle. Verksamheten kommer inte att erhålla bidrag från Region Gävleborg och landstinget från och med år 2013, då det inte
faller inom deras regler för bidrag. Europa Direkt- kontoret söker nya medfinansiärer
och om intresse finns från kommunen är de intresserade av att påbörja en dialog om
omfattningen.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Håkan Rönström (M) och Mikael Löthstam (S) yrkar att Hudiksvalls kommun inte ska
delta i samverkan kring Europa Direkt Gävleborg från 2013.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun inte ska delta i samverkan kring Europa Direkt Gävleborg
från 2013.
______
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 116 Hudiksvall en ledande ekokommun
Dnr 2011-436-403
Ärendebeskrivning
Styrgruppen för miljömålsarbete fick, Ks 2011/§ 206, i uppdrag att ta fram en plan för
hur ekokommunbegreppet blir mer allmänt känt och hur de fyra systemvillkoren ska
tillämpas vid politiska beslut inom kommunen som organisation, samt att beskriva vad
en ledande ekokommun innebär för Hudiksvalls kommun.
Begreppet, ledande ekokommun för Hudiksvalls kommun
Att vara en ekokommun innebär att arbeta för att uppnå ett hållbart samhälle. Med
stöd av de fyra systemvillkoren för hållbarhet fattas långsiktigt hållbara beslut. För att
vara en ledande ekokommun krävs att vi tar tillvara de lokala förutsättningarna och
utvecklar dem. Ledande innebär bland annat att vi ska visa vägen och vara ett föredöme. Ledande innebär även att vara innovativ, våga prova nya lösningar och uppfattas som en ledande ekokommun av andra.
Plan för att göra ekokommunbegreppet mer känt och tillämpning av systemvillkoren vid beslut


Återkommande utbildning av politiska representanter, ledningsgrupp och nyckelpersoner. Webbaserad utbildning 1,5 tim/person har påbörjats 2011.



Intern uppföljning av uppsatta mål ger möjlighet att se över hur systemvillkoren
har tillämpats.



Lyfta fram de aktiviteter som genomförs och informera på kommunens hemsida.



Använda checklista för att påminna om att alla beslut ska göras med stöd av de
fyra systemvillkoren för hållbarhet.

Med anledning av att förutsättningarna varierar mellan kommunerna är det svårt att
utse vilken kommun som är den ledande ekokommunen. Styrgruppen för miljömålsarbete anger nedan ett antal områden inom långsiktigt hållbart samhälle som behöver
beaktas för att Hudiksvall ska uppfattas vara en ledande ekokommun.
1. Skaffa kunskap om hur ett hållbart samhälle ser ut samt hur vi tar oss dit och
avsätter resurser för det arbetet.
2. Formulera mål med de fyra systemvillkoren för hållbarhet som grund.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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3. Premiera idéer som leder till minskad miljöpåverkan
4. Använda miljöstyrningsrådets spjutspetskrav vid upphandling av varor och
tjänster för att på så sätt leda utvecklingen av nya miljökrav.
5. Utveckla områden som avser de nyckeltal där kommunen som organisation har
möjlighet att påverka.
6. Miljödiplomera skolor och förskolor för att få in dem i nyckeltalsjämförelsen.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att miljöstyrgruppens förslag fastställs för begreppet
ledande ekokommun för Hudiksvalls kommun och att plan för att göra ekokommunbegreppet mer känt och tillämpning av systemvillkoren vid beslut fastställs.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Göte Bohman (MP), Majvor WestbergJönsson (S), Kent Sjöberg (KD) och Håkan Rönström (M) bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa miljöstyrgruppens förslag, för begreppet ledande ekokommun för
Hudiksvalls kommun, samt
att fastställa plan för att göra ekokommunbegreppet mer känt och tillämpning av
systemvillkoren vid beslut
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 117 Energi- och klimatstrategi för Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-193-403
Ärendebeskrivning
Miljöstyrgruppen fick i uppdrag, Ksuu, 2012/§ 10, att föreslå representanter till en
tjänstemannagrupp för kommunens energi- och klimatstrategi, samt att också lämna
förslag till tidsplan och mål.
Förslag på tidplan för arbetet.
Åtgärd

Tid

Förslag till mål, remiss till förvaltningar, bolag,
medborgare, organisationer och företag.

Vår/sommar 2012

Framtagande av åtgärder kopplade till målen.
Arbetet påbörjas i samband med remissen av
målen.

Färdigställs under hösten 2012.

Färdigt dokument klar för beslut i kommunfullmäktige.

Början av 2013

Utvecklingsutskottet har föreslagit att kommunekolog, planeringschef, en tjänsteman
från vardera, tekniska förvaltningen, plan- och bygglovskontoret, räddningstjänsten
och lärande- och kulturförvaltningen utses som arbetsgrupp för det lokala miljömålsarbetet, att föreslagen tidsplan godkänns, att ambitionsnivån för Hudiksvalls kommun,
som ledande ekokommun, är att nå 20 % högre än de regionala klimat- och energimålen, samt att miljöstyrgruppens förslag på lokala mål för Hudiksvalls kommun sänds
på remiss till kommunens nämnder, bolag, medborgare, organisationer och företag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Göte Bohman (MP) som tillägg att styrgruppen för miljömålsarbetet även är styrgrupp för energi- och klimatstrategi.
Uno Jonsson (S) yrkar som tillägg; att ambitionsnivå för Hudiksvalls kommun, som
skall uppfattas som en ledande ekokommun, är att nå 20 % högre än de regionala klimatoch energimålen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Majvor Westberg-Jönsson (S), Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M), Ann Berg
(FP), Göte Bohman (MP), Stefan Bäckström (C) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall
till utvecklingsutskottets förslag med ovanstående tillägg och ändringar.
Kommunstyrelsen beslutar
att som tjänstemannagrupp för kommunens energi- och klimatstrategi, utse kommunekolog, planeringschef, en tjänsteman från vardera, tekniska förvaltningen, plan- och
bygglovskontoret, räddningstjänsten och lärande- och kulturförvaltningen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen tidsplan,
att styrgruppen för miljömålsarbetet även är styrgrupp för energi- och klimatstrategi,
att ambitionsnivån för Hudiksvalls kommun, som skall uppfattas som en ledande ekokommun, är att nå 20 % högre än de regionala klimat- och energimålen, samt
att miljöstyrgruppens förslag på lokala mål för Hudiksvalls kommun sänds på remiss
till kommunens nämnder, bolag, medborgare, organisationer och företag.
____
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sign:
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§ 118 Kompletterande taxor för serveringstillstånd
Dnr 2012-113-702
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsförvaltningen har föreslagit en komplettering av gällande taxor för
serveringstillstånd. Det har lämnats önskemål från allmänheten om en specificerad taxa
för stadigvarande paustillstånd, tillfälligt paustillstånd samt tillfälligt utökat
serveringstillstånd till slutet sällskap. Dessa taxor har under de senaste åren inte efterfrågats i någon större utsträckning varför de inte förekommer på den nuvarande listan
över ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I och med en ökad efterfrågan är det lämpligt att ansökningskategorierna får en egen rubrik och en egen taxa.
Förslag till komplettering

Paustillstånd
Tillfälligt paustillstånd, 300 kr per extra dag
Tillfälligt utökat serveringstillstånd till slutet sällskap

7 200 kr inkl kunskapsprov
3 500 kr inkl kunskapsprov
1 000 kr

Samtliga taxor räknas årligen upp enligt konsumentprisindex, avrundat uppåt till jämna
tiotal kronor.
Social- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att anta kompletterade taxor för ansökningar av serveringstillstånd fr o m.1 maj 2012.
Allmänna utskottet har föreslagit att kompletterade taxor för ansökningar av serveringstillstånd fr o m.1 juli 2012 antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kompletterade taxor för ansökningar av serveringstillstånd fr o m. 1 juli 2012.
______
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§ 119 Översyn av grundskolans 7 – 9 skolor
Dnr 2012-179-611
Ärendebeskrivning
Vid lärande- och kulturnämndens sammanträde 22 september 2011, § 18, fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av förutsättningarna för grundskolans 7-9
skolor utifrån elevunderlag och konsekvenser av aktuella skolreformer.
Prognosen för elevunderlaget för varje enskild 7-9 skola visar inga större variationer
fram till läsåret 2020/2021. Översynen har fokuserat på kvalitetskrav och resultatförbättringar. Den nya skollagen ställer högre krav på lärarnas behörighet. Lärarna
kommer bara att få undervisa i de ämnen de är behöriga i. Det gör det allt svårare att
rekrytera lärare till alla enheter. I en skola med minst 180-225 elever och minst tre
parallellklasser är det lättare att säkerställa behörighet, lärarna får fler kollegor att
diskutera till exempel betyg och bedömning med, eleverna får större valmöjligheter
och fler kamrater.
Den nya skollagen slår också fast att alla elever ska ges den stimulans var och en behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt, det räcker inte längre att sträva
efter att alla ska nå godkänt. För att det ska vara möjligt behöver skolan behöriga lärare
och lärare som inte söker sig vidare till en annan skola efter en termin eller ett år för att
få heltidstjänst. För att kommunen ska bli attraktiv som arbetsgivare måste man kunna
erbjuda heltidstjänster. Kommunen är ansvarig för att erbjuda en likvärdig skola, var
man än bor i Hudiksvalls kommun och man måste erbjuda en skola med hög kvalitet.
Lokalkostnaden per elev är högre i Hudiksvall än i jämförbara kommuner och även
högst i länet. Lokalkostnaden utgör en allt större del av totalkostnaden per elev och
det har ökat under de sista tio åren från att vara 19% av totalkostnaden per elev till
23%. Ökningen i Hudiksvall är dessutom större än i andra jämförbara kommuner.
En lokalutredning pågår som ska se över hur vi kan använda resurserna på ett mer
effektivt sätt. Ett effektivare lokalutnyttjande ska bidra till att skolan bättre klarar de
krav som de nya skolreformerna ställer på skolan.
Förslaget till ny skolstruktur innebär att eleverna i årskurs 7-9 från Enångers skola inryms i Iggesunds skola. Eleverna i årskurs 7-9 från Näsvikens skola erbjuds plats på
Östra skolan, Läroverket eller Ede skola. Eleverna i årskurs 7-9 från Lunds skola erbjuds plats på Östra skolan eller Läroverket. Förändringen är tänkt att ske från höstterminen 2012.
Justerandes
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När omstruktureringen är genomförd kommer årskurs 7-9 att finnas vid fyra enheter i
kommunen: Ede skola, Iggesunds skola, Läroverket och Östra skolan.
Förvaltningsledningen har träffat föräldrar och personal på Enångers, Näsvikens och
Lunds skolor för att informera om förslaget till ny skolstruktur. Respektive rektor har
informerat berörda elever. På kommunens hemsida har det funnits information,
möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor om förslaget.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att Enångers skola från och med läsåret
2012/2013 enbart är en F-6 skola och att eleverna i årskurs 7-9 får sin skolplacering
vid Iggesunds skola, att Näsvikens skola från och med läsåret 2012/2013 enbart är en
F-6 skola och att eleverna i årskurs 7-9 får sin skolplacering vid Läroverket, Östra
skolan eller Ede skola, samt att Lunds skola från och med läsåret 2012/2013 enbart är
en F-6 skola och att eleverna i årskurs 7-9 får sin skolplacering vid Läroverket eller
Östra skolan.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Enångers skola från och med läsåret 2012/2013 enbart är en F-6 skola och att
eleverna i årskurs 7-9 får sin skolplacering vid Iggesunds skola,
att Näsvikens skola från och med läsåret 2012/2013 enbart är en F-6 skola och att
eleverna i årskurs 7-9 får sin skolplacering vid Läroverket, Östra skolan eller Ede skola,
samt
att Lunds skola från och med läsåret 2012/2013 enbart är en F-6 skola och att eleverna
i årskurs 7-9 får sin skolplacering vid Läroverket eller Östra skolan.
______
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§ 120 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Hälsingerådet sedan förra kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____
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§ 121 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Eftersom det inte varit något möte med Sundsvallregionen sedan förra kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
____
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§ 122 Information från Regionförbund Gävleborg
Ärendebeskrivning
Caroline Schmidt (C) informerar från Regionförbundet Gävleborg, aktuella frågor var
bl a all representation inom regionförbundet ska vara alkoholfri, bredbandsstrategi och
närsjukvård.
____
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§ 123 Val av oppositionens representant i Styrgruppen
Närvård Norra Hälsingland
Dnr 2012-162-102
Ärendebeskrivning
Styrgrupp Närvård i Norra Hälsingland utgör en politisk styrgrupp för ungdomsmottagningen och följer kontinuerligt hur verksamheten drivs och utvecklas.
Representant för oppositionen ska utses.
Kommunstyrelsen beslutar
att från oppositionen utse Mikael Löthstam (S) som representant i Styrgrupp Närvård
Norra Hälsingland.
______
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§ 124 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2012-33-143
1

Beviljat bidrag till Vedmora byalag.
Dnr 2012-46-143

2

Beviljat bidrag till Rogsta socken intresseförening

3

Beviljat bidrag till Mössöns byalag.

Dnr 2012- 32-143
Dnr 2012-83-143
4

Beviljat bidrag till Brännås/Brändbo byalag

______
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§ 125 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-04-17
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2012-04-17
____
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§ 126 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om processen införandet av
e-handel, ekonomichefsrekryteringen och uppmanar kommunstyrelsen att i större utsträckning utnyttja kommunens videokonferensanläggning.
____

Justerandes
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