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Justerandes
sign:
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Delges:

Protokoll

5 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§1

Utveckling av kollektivtrafiken, Skvallertorget m.m.

Sammanfattning
Utvecklingschef i X-trafik Andreas Eriksson redovisar för kommunstyrelsen Trafikplaner 2015-2018 från X-trafik samt politiska viljeinriktningar. Vidare redovisas trafikutveckling och infrastrukturen i Hudiksvall, regionala forum och dialoger för utveckling av kollektivtrafiken i länet, samt förutsättningar för den regionala ½-timmes
trafiken och behovet av ny busshållplats..
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§2

Uppföljning av ekonomi mm

Dnr 2015-443-042
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg redovisar för kommunstyrelsen att bokslutet för 2015
kommer att presenteras vid nästa sammanträde med kommunstyrelsens allmänna utskott.
Bokslutet visar att de positiva effekterna av balanspaketet har börjat visa sig. Alla förvaltningar utom social- och omsorg pekar på ett positivt resultat eller ett noll-resultat i
bokslutet.
Antal årsarbetare per månad och sjukfrånvaro per månad 2015 redovisas också.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§3

Kommunstyrelsens budget 2016

Dnr 2016-015-042
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budget för kommunstyrelsen 2016, samt
att kostnaden för servicepunkter inom varuförsörjningen, läggs in i budget för 2016.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens nettobudget omfattar 87 957 tkr, fördelat på verksamhetsområdena:
Politisk verksamhet
15 870 tkr
Centrala stödfunktioner
50 230 tkr
Kultur och Fritid
1 855 tkr
Infrastruktur
20 843 tkr
Individ- och familjeomsorg
- 15 tkr
Affärsmässig verksamhet
- 826 tkr
Beslutsunderlag


Förslag till budget 2016 för kommunstyrelsen



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 2

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) meddelar att
de inte deltar i beslutet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§4

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2016

Dnr 2016-001-012
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplan för kommunstyrelsen 2016,
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till kommunstyrelsen,
samt
att personalens sjukfrånvaro ska redovisas till kommunstyrelsen två gånger per år i
samband med delårsboksluten.
Sammanfattning
Det grundläggande syftet med en intern kontroll är att det med rimlig grad av säkerhet
ska säkerställas att följande mål uppnås:


Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Kommunens arbete med intern kontroll styrs av ett reglemente och det praktiska
arbetet finns beskrivet i tillämpningsanvisningar.
Reglementet säger att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med den interna
kontrollen. Nämnderna ska sedan rapportera resultatet från årets uppföljning av den
interna kontrollen inom nämnden, till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 5 januari 2016



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 3

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar att personalens sjukfrånvaro ska redovisas två gånger per
år i samband med delårsbokslut.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§5

Uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen
2015

Dnr 2016-016-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljning av intern kontroll för kommunstyrelsen 2015.
Sammanfattning
En uppföljning har gjorts av följande rutiner:





Leverantörsfakturor, betalning i tid
Att tillförlitliga ekonomiska månadsrapporter redovisas
Riskbedöming avseende arbetsmiljö
Riskbedömning avseende arbetsmiljö, övergripande nivå

Två rutiner, följsamhet till tecknade avtal och att regelverket för delegationsbeslut har
tillämpats, har inte kunnat genomföras enligt plan. Kontrollen för dessa båda rutiner
görs 2016.
Beslutsunderlag


Uppföljning av intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2015, 7 januari 2016
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____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§6

Ang. bidrag till byggande av Staffansbåten

Dnr 2014-200-860
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva tidigare beslut i kommunstyrelsen, § 130/2014, om beviljande av bidrag
till Föreningen Staffansgården, samt
att Föreningen Staffansgården, i det fall båten färdigbyggs, besiktigas och befinns
sjöduglig för persontrafik, får återkomma med ny bidragsansökan.
Reservation

Till förmån för Bengt-Åke Nilssons förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C), JanErik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, § 130/2014, att bevilja Föreningen Staffansgården ett bidrag om 300 000 kronor, avseende Dellenmodellen/Staffansbåten. Det har dock
kommit till social- och omsorgsförvaltningens kännedom att det skulle kunna
förekomma kvalitetsbrister i båtbyggandet. En av sjöfartsverket utsedd besiktningsman, har på uppdrag av Staffansgården avgett sina synpunkter och där konstateras att
det finns en rad allvarliga brister i projektet.
Beslutsunderlag


Skrivelse från, Båtbesiktningar, Eje Wåhlstedt, 11 september 2015



Besiktningsprotokoll, 21 oktober 2015



Tjänsteutlåtande, social- och omsorgsförvaltningen, 30 oktober 2015



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 181

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att det beslutade bidraget om 300 000 kronor för
finansiering av Staffansbåten utbetalas först när föreningen Staffansgården kan visa att
båten har en kvalitet så att man på ett säkert sätt kan bedriva persontransport på
Dellen.
Patrik Nilsson (SD), Uno Jonsson (S), Håkan Rönström (M) och Majvor WestbergJönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Bengt-Åke Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§7

Ändring i Förbundsordning för samordningsförbund
Gävleborg

Dnr 2014-470-701
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun, godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
ändring i § 5, Förbundsordning för samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem
ersättare. Ändringen träder i laga kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget.
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen har beslutat att föreslå samordningsförbundets medlemmar en
ändring i § 5, Förbundsordning för samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem
ersättare.
Genom att öka antalet platser i styrelsen upphör behovet av att adjungera ledamöter,
vilket har gjorts hittills för att möjliggöra en stor delaktighet och förankring för länets
samtliga kommuner.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Samordningsförbund Gävleborg, 9 november 2015.



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 183

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§8

Revidering av badhustaxorna

Dnr 2015-549-356
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden med uppmaning att, inom
kostnadsramen, se över taxorna med utgångspunkten avgiftsfria bad för barn 0-4 år
alternativt avgiftsfria bad för barn 0-15 år.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att alla engångsavgifter på badhus och gym,
höjs med tio kronor, samt att en bad avgift på tio kronor införs för barn 0-4 år.
Höjningen av taxorna innebär att kommunens badhus kan erbjuda samma öppettider
och verksamhet nästa år, som finns idag. Alla taxor uppräknas enligt index, undantaget
engångsavgifter som höjs med tio kronor, samt införa en avgift för barn 0-4 år på tio
kronor. Ökningen av avgifter innebär en ökad intäkt på 200 000 kronor, beräknat på
antal besökare 2014.
Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 15 december 2015, § 153



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 11

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till kultur- och fritidsnämnden med uppmaning att, inom kostnadsramen, se över taxorna med utgångspunkten avgiftsfria bad för barn 0-4 år alternativt avgiftsfria bad för barn 0-15 år.
Håkan Rönström (M), Jonas Holm (M), Patrik Nilsson (SD) och Jan-Erik Jonsson (C)
yrkar bifall till Majvor Westberg Jönssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Majvor Westberg- Jönssons
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§9

Fairtrade City diplomering

Dnr 2015-525-106
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet överlämnas till folkhälsorådet för utredning av hur arbetet med Fairtrade
City kan bedrivas inom kommunens befintliga ekonomiska ramar, samt
att utredningen ska återredovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde 3 maj
2016.
Sammanfattning
Fairtrade city är en diplomering till städer som engagerar sig för etisk konsumtion.
Fairtrade City leds i respektive kommun av en lokal styrgrupp vars främsta uppgift är
att sprida information om etisk konsumtion till stadens invånare. Fairtrade City innebär att staden lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen, ett aktivt
informationsarbete samt ett utbud av etiskt märkta produkter i butik och arbetsplatser.
Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etiskt
konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av
etiskt producerade produkter.
För att bli en diplomerad Fairtrade City ska ett antal huvudkriterier, i enlighet med det
ovan skrivna, vara uppfyllda
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 22 september 2015
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att utredningen ska återredovisas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i maj 2016.
Jan-Erik Jonsson (C), Patrik Nilsson (SD), Majvor Westberg-Jönsson (S), och Jonas
Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Kåge Wallners tilläggsförslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Kåge Wallners tillägg, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 10 Servicepunkter inom varuförsörjning
Dnr 2016-018-017
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet, för en översyn och diskussion om
servicepunkternas konsekvenser utifrån om något av serviceuppdragen ska vara
obligatoriskt.
Sammanfattning
Inom ramen för kommunens varuförsörjningspolicy ska livsmedelsbutiker på landsbygden erbjudas att bli Servicepunkt, med tanken att bidraget ska stötta den sist kvarvarande butiken på orten.
Detta innebär, att under en avtalsperiod om 3 år, utföra minst 3 av 5 serviceuppdrag
tillgängliga för allmänheten. Ersättning per uppdrag är 10 000 kronor. Utöver detta ska
kommunen tillhandahålla skyltning för symbolen SERVICEPUNKT.
5 Serviceuppdrag:

•
•
•
•
•

Dator och internet samt WI-FI inom och utanför butiken.
Caféhörna hos servicelämnaren.
Utföra hemsändningsuppdrag.
Erbjuda turistinformation och viss kommunal information.
Genomföra minst tre kundaktiviteter per år.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 9 december 2015
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____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 11 Motion om demokratiutveckling
Dnr 2013-139-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla
kommunens demokratiarbete i syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ,
stödja förslag, diskutera eller följa debatten i olika frågor.
Sammanfattning
Mikael Löthstam (S), har inlämnat en motion om att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i
syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera eller följa
debatten i olika frågor. Motionären skriver att i dag finns möjligheten att lämna in
medborgarförslag, som utreds och går till nämnd eller kommunfullmäktige för beslut.
För att öka medborgarnas möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhällsutvecklingen behöver nya former av inflytande utvecklas. Som exempel lämnas det så
kallade ”Malmöinitiativet”, en form av E-förslag/E-petition.
Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande och demokrati- och
kvalitetsberedningen föreslår att motionen bifalls, samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete
i syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera eller följa
debatten i olika frågor.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Mikael Löthstam (S), 19 mars 2013



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 3 december 2015
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jonas Holm (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Daniel Pettersson (V), Bengt-Åke
Nilsson (C), Caroline Schmidt (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) noterar till protokollet att de stödjer allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 12 Motion om utökning av avgiftsfria busskort till barn i
åldersgruppen 10-13 år
Dnr 2015-160-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation

Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Tommy Ljung (M), föreslår i en motion att de avgiftsfria busskorten för ungdomar 1319 år utökas till att omfatta även gruppen 10-13 år. Detta för att underlätta för ungdomar att kunna resa hållbart till och från olika aktiviteter, tidigt vänja de unga vid att
åka kollektivt samt gynna hushåll med ansträngd ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande men lämnar inget beslutsförslag i frågan.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Tommy Ljung (M), 15 april 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015
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Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 13 Motion om en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Dnr 2015-339-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Ann Berg (L) har i en motion föreslagit att en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism utarbetas. Många kommuner saknar handlingsplan och
Liberalerna vill att länets kommuner och Region Gävleborg samverkar för att skapa en
tydlig och gemensam handlingsplan.
Motionären föreslår:


att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och
region Gävleborg, utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande
extremism



att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och
organiseras på regional och lokal nivå



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och
region Gävleborg arbeta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift
att bemöta eventuella behov som kan uppkomma i kommunerna i Gävleborgs
län



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och
Gävleborgs län verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet
eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behov för att delge sina farhågor eller diskutera med en initierad kontaktperson.

Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande som beskriver det pågående och framtida arbetet, lokalt och regionalt, som ligger i linje med motionärens
förslag. Motionen föreslås vara besvarad.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Ann Berg (L), 31 juli 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21 december 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 18

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

21 (38)

Protokoll

22 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 14 Medborgarförslag om gratis bussar mellan Hudiksvall
och Lindefallet under jul- och sportlov
Dnr 2015-215-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
Sammanfattning
Tommy Danielsson, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om avgiftsfria bussar
mellan Hudiksvall och Lindefallet för ungdomar under sportlov och jullov. Detta i
syfte att ge alla ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, en möjlighet att idrotta.
I Lindefallet finns en ishall. Bussarna bör gå från morgon till eftermiddag.
Förvaltningens överväganden

Kommunledningsförvaltningen uppfattar att det finns två delar i medborgarförslaget.
För det första att det ska gå bussturer med kollektivtrafiken mellan Hudiksvall och
Lindefallet under lovdagar och för det andra att ungdomarna ska kunna åka med
bussarna utan att betala någon avgift.
En viktig grundförutsättning är att det är kollektivtrafikmyndigheten som beslutar om
linjedragning, turtäthet och avgifter inom kollektivtrafiken. Sedan 2012 är det
Gävleborgs läns landsting, eller Region Gävleborg, som är sådan myndighet. Fram till
dess hade kommunen ett ansvar för kollektivtrafiken inom kommungränsen. Förändringen innebär att om kommunen vill ha en ökad ambition inom kollektivtrafiken,
t.ex. en bättre turtäthet än den som kollektivtrafikmyndigheten bedömer lämplig eller
en lägre taxa så kan kommunen ansöka om avtal för tillköp av kollektivtrafik. Ett
sådant avtal har kommunen rörande avgiftsfria resor för ungdomar från och med högstadieåldern till och med vårterminen det år ungdomen fyller 19 år, en satsning som
benämns Ung i Glada Hudik.
Det innebär att den del av medborgarförslaget som handlar om avgifter kan sägas
redan vara uppfylld. Möjligen vill förslagsställaren att de avgiftsfria resorna ska gälla
även för lägre åldrar, kanske från och med 7 år eller från och med mellanstadiet.
Någonstans går en åldersgräns där föräldrar finner det lämpligt att låta sina barn eller
ungdomar att resa på egen hand med kollektivtrafiken. I det här fallet ska dessutom
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

barnet ha med sig skridskor, hjälm och ev. ytterligare utrustning. Detta leder sammantaget till att högstadieåldern kan anses vara en lämplig åldersgräns för aktuella
aktiviteter.
Den andra delen av förslaget handlar om turtätheten. I den tidtabell som börjar gälla
den 13 december 2015 går det tio turer från Lindefallet till Hudiksvall och nio turer
från Hudiksvall till Lindefallet under vardagar. Lördagar och sön-/helgdagar stannar
alla turer i Enånger, dvs. ingen tur går till eller från Lindefallet. Restiderna är anpassade
till skol- och arbetsresor på så sätt att flertalet turer går under morgonen och eftermiddagen. Den tidigaste turen startar i Hudiksvall kl 06:00 och den sista bussen som
går från Lindefallet startar kl 19:05. Utifrån förslagsställarens idé är det närmast en
buss som går från Hudiksvall strax efter kl 8 följt av en tur som startar kl 13:25 som
kan bli aktuella. Det är därför främst under eftermiddagarna som bussturerna mellan
Hudiksvall och Lindefallet är lämpliga för de aktiviteter som förslagsställaren nämner.
Det saknas således bussturer under förmiddagar och lördagar och söndagar för att förslagsställarens ambition helt ska kunna uppfyllas. Utifrån perspektivet att kollektivtrafiken ska stimulera arbets- och studieresor finns det ändå fog för den prioritering av
turer som Region Gävleborg gjort.
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att ungdomar redan kan åka med
kollektivtrafiken utan avgift samtidigt som turtätheten, om än med vissa begränsningar, medger de aktiviteter som anges i förslaget. Medborgarförslaget bör med
hänvisning till den utredning som gjorts i ärendet anses vara besvarat.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag, 15 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 185

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 15 Medborgarförslag om gång- och cykelväg,
Hudiksvall-Iggesund respektive, Hudiksvall-ForsaNäsviken- Delsbo
Dnr 2015-374-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
Sammanfattning
Lars Vestling, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om att skapa en gång- och
cykelväg (GC-väg) mellan Hudiksvall och Iggesund samt mellan Hudiksvall och
Delsbo via Forsa och Näsviken. Detta i syfte att förbättra miljö, säkerhet och hälsa.
Kommunledningsförvaltningens överväganden

Medborgarförslaget tar upp två angelägna sträckor för att öka framför allt cyklingens
betydelse mellan tätorterna i kommunen. Precis som Lars Vestling skriver kan även
rullskridskoåkare och gångtrafikanters säkerhet och framkomlighet öka med åtgärden.
De sträckor som medborgarförslaget tar upp är Trafikverkets vägar. Det innebär att
det är Länstransportplanen, som Region Gävleborg beslutar om, som finansierar insatser på dessa sträckor. Kommunens ansvar begränsar sig till att yttra sig och bistå i
planering och prioritering när det gäller vägar som har annan huvudman än
kommunen. Beslutet att göra en investering ligger dock på annan part än kommunen.
När det gäller Väg 583, Gamla E4:an, planeras en gång- och cykelväg mellan
Hudiksvall och Iggesund. För projektet finns medel anvisade i Länstransportplanen
för åren 2014-2016. Projektet är dock försenat och är beräknat till 2017.
En cykelväg mellan Hudiksvall och Delsbo, totalt närmare 40 km, måste rimligen
byggas ut i etapper. Kommunen har i sin översiktsplan från 2008 pekat ut Dellenbanan
som en tänkbar lösning för en GC-väg västerut från Hudiksvall. Kommunen har även
på länsnivå lyft fram sträckan Hudiksvall-Sörforsa som en första etapp i utbyggnaden.
Några beslut är dock inte fattade i den delen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Sammantaget kan konstateras att en av de två föreslagna GC-vägarna är under
planering för byggnation. GC-vägen väster om Hudiksvall är något som kommunen
avser att bevaka i kommande revideringar av Länstransportplan samt ev. länsövergripande planer för gång- och cykelinfrastrukturen.
Medborgarförslaget kan med den utredning som gjorts i ärendet anses vara besvarat.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag 8 september 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 186

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 16 Projektet, Flytta In - till Sundsvallsregionen
Dnr 2016-017-141
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till deltagande i projektet, Flytta In – till Sundsvallsregionen.
Sammanfattning
Ett projekt är under bildande, Flytta In – till Sundsvallsregionen. Syftet är att skapa en
hållbar tillväxt i Sundsvallsregionen, dit Hudiksvalls kommun arbetsmarknadsmässigt
tillhör tillsammans med kommunerna Nordanstig, Timrå, Ånge, Härnösand och
Sundsvall. Projektet ska stödja näringslivet i frågor rörande arbetskraftskompetens och
rekryteringsprocesser. Målet är att kommunerna kommer igång med verksamheten
under första kvartalet 2016.
Beslutsunderlag


Näringslivsbolaget Sundsvall, Förslag till modell, Flytta In – till Sundsvallsregionen



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 13

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) noterar till protokollet att de stödjer allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 17 Reglemente för pensionärsrådet
Dnr 2015-494-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för pensionärsrådet
Sammanfattning
I och med ny organisationen och ny mandatperiod har pensionärsrådets reglemente
setts över och vissa förändringar föreslås av social- och omsorgsnämnden
Förslaget är framtaget av ordförande och ledamot i social- och omsorgsnämnden tillsammans med tre representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
Beslutsunderlag


Reglemente för pensionärsrådet



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 12 november 2015, § 136



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 184

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 18 Ostkustbanan
Dnr 2010-174-501
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna upprättad samrådsredogörelse, samt
att uppdra till förvaltningen att förbereda ett utställningsförslag som baseras på det
östra alternativet, det vill säga en järnvägsdragning som möjliggör ett centralt stationsläge i Hudiksvall respektive Iggesund.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har hållit samråd om fördjupad översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan genom kommunen. I delar av sträckningen, vid Hudiksvalls stad
respektive Iggesunds tätort, redovisade samrådet förslag på två alternativa sträckningar
– genom eller utanför respektive ort. En tidigare tredje, västlig sträckning utmed E4
väster om Hudiksvall, föreslås i samrådet tas bort.
Sammantaget har 36 yttranden från myndigheter, organisationer och enskilda kommit
in till kommunen. Därutöver har två offentliga möten och ett möte med gymnasieungdomar hållits under samrådstiden. Plan- och bygglovskontoret har upprättat en samrådsredogörelse i vilken yttrandena redovisas samt i förekommande fall kommenteras.
Flera yttranden från enskilda berör ett förslag från en enskild om ett delvis delat spår
mellan gods- och persontrafik där persontrafiken går i en separat tunnel under kyrkan i
Hudiksvall. Trafikverket har i ett särskilt utlåtande översiktligt granskat detta förslag
som sammantaget avvisas av verket.
Nästa skede blir att förbereda för utställning som kan hållas under våren 2016. Samrådet ger inte någon entydig vägledning över vilket alternativ som bör föreslås i utställningen. Kommunledningsförvaltningens samlade bedömning är att kommunstyrelsen bör ge ett uppdrag att förbereda ett utställningsförslag som innebär en järnvägsdragning som möjliggör ett centralt stationsläge i Hudiksvall respektive Iggesund.
Beslutsunderlag


Planutskottets protokoll 19 januari 2016 § 5

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar
bifall till planutskottets förslag.
Kåge Wallner (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 19 Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-580-312
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen cykelpolicy för Hudiksvalls kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen, efter samråd med tekniska nämnden, fastställa
tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn.
Reservation

Till förmån för Kåge Wallners förslag reserverar sig Kåge Wallner (MP), Caroline
Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C).
Sammanfattning
Förvaltningarna har upprättat ett förslag till cykelpolicy som utgör ett planeringsunderlag med syftet att stärka cykelns roll som transportslag.
Beslutsunderlag


Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun. November 2015.



Planutskottets protokoll 10 december 2015 § 81

Beslutsgång
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till att cykelpolicyn antas med följande tillägg:
att uppdra till kommunstyrelsen att (efter samråd med tekniska nämnden) utifrån
cykelpolicyn ta fram en konkret budgeterad tidsplan för utbyggda cykelvägar och ökad
framkomlighet för cykeln och att denna plan fastställs i kommunfullmäktige årligen i
samband med att rambudgeten antas.
Caroline Schmidt (C) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Kåge Wallner förslag.
Håkan Rönström (M) och Jonas Holm (M) meddelar att de inte deltar i beslutet.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Kåge Wallners förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 20 Bostadssituationen i samband med asyl- och flyktingmottagande
Dnr 2015-412-133
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana tekniska nämnden att inhyra temporära moduler som stödboende till ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, om så är möjligt lokaliserat till fastigheten
Sofiedal 8:6,
att av Hudiksvalls bostäder AB beställa 20-25 lägenheter för blockförhyrning på
Övernäsvägen i Näsviken, samt
att Hudiksvalls kommun kontaktar Migrationsverket för att se över möjligheten till
delfinansiering av byggnationerna.
Sammanfattning
Prognosen för antalet flyktingar till Sverige år 2015, visar på ca.160 000, att jämföra
med 55-60 000, året innan. Av de 160 000 människorna beräknas ca. 30-40 000, vara
ensamkommande barn och unga. Kommunernas ansvar är att enligt överenskommelse
med Länsstyrelsen, ta emot flyktingar som erhållit uppehållstillstånd och sörja för att
de ges boende, SFI och skolgång för barn och ungdomar. Till det kommer ett särskilt
ansvar för kommunerna att ta emot ensamkommande barn och ungdomar. Dessa ska
ges boende, antingen på familjehem, HVB-hem eller stödboende (från årsskiftet), samt
ges skolgång.
Hudiksvalls mottagningsorganisation har varit anpassad för 70-90 personer per år.
Antalet ensamkommande har enligt avtal varit 17, i praktiken något fler. Detta är något
som nu kommer att flerdubblas. Sett över den närmsta 5-årsperioden kommer således
kommunens befolkning att öka avsevärt. Eftersom bristen på bostäder redan är ganska
stor är det angeläget att bostadsbyggandet kommer igång.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att uppdra till tekniska nämnden att inhyra
temporära moduler som stödboende till ensamkommande flyktingbarn/ungdomar, om
så är möjligt lokaliserat till fastigheten Sofiedal 8:6, att av Hudiksvalls bostäder AB beställa 20-25 lägenheter för blockförhyrning på Övernäsvägen i Näsviken, samt
att Hudiksvalls kommun kontaktar Migrationsverket för att se över möjligheten till
delfinansiering av byggnationerna.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Planutskottets protokoll 10 december 2015 § 80

Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag på planutskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Gerd Olsson
(S), Kåge Wallner (MP) och Annika Huber (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Fredrik Forslund (SD) noterar till protokollet att han stödjer Patrik Nilssons förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) noterar till protokollet att de stödjer planutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till planutskottets förslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 21 Tillämpningar för medborgardialog
Dnr 2015-387-009
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa Tillämpningar för medborgardialog.
Sammanfattning
På initiativ av demokrati- och kvalitetsberedningen har frågan, om införande av medborgardialog som arbetssätt i Hudiksvalls kommun, väckts.
Sjunkande valdeltagande och stora skillnader i delaktighet och inflytande för
människor, färre medlemmar i politiska partier, samt faktorer som gör partipolitiken
otydligare för medborgarna är en utmaning för den lokala demokratin. Behovet av
engagemang på lokal nivå blir större.
Medborgardialogen syftar till att skapa ett ökat engagemang och ansvar hos kommunmedborgarna, men även att öka möjligheten för förståelse för genomförande av
prioriterade insatser. Vidare ger medborgardialog en ökad transparens och större
legitimitet för de förtroendevalda att fatta beslut.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att anta Policy för medborgardialog,
samt att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om Tillämpningar för medborgardialog.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande Medborgardialog i Hudiksvalls kommun



Förslag till Policy för medborgardialog



Förslag till tillämpningar för medborgardialog



Allmänna utskottets protokoll, 15 september 2015 § 117



Kommunstyrelsens protokoll, 1 oktober 2015 § 167



Kommunfullmäktiges protokoll 23 november 2015 § 193

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 22 Justering av regler för penninghantering
Dnr 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att under 2016 temporärt förändra miniminivån för försäljningsmedlens placering i
aktier från 30 % till 15 % samt maximinivån för absolutavkastande investeringar från
30 % till 45 %.
att under 2016 temporärt förändra miniminivån för pensionsmedlens placering i aktier
från 30 % till 25 % samt maximinivån för absolutavkastande investeringar från 30 %
till 35 %.
att avsnittet om taktisk tillgångsfördelning/förvaltningsstruktur i det av kommunstyrelsen antagna ”Regler för penninghantering i Hudiksvalls kommun (2013-04-25 §
115 s. 12) stryks.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2010 övergripande ”Anvisningar för medelsförvaltning”
(2010-06-21 § 82). Kommunstyrelsen antog sedan mer detaljerade regler (2013-04-25 §
115). I det senare regelverket ingår bland annat regler kring hur tillgångarna ska fördelas på aktier, räntebärande värdepapper och absolutavkastande investeringar. För att
möjliggöra en förvaltning som på ett flexibelt sätt går att anpassa efter konjunktursvängningarna har ekonomikontoret tillsammans med den upphandlade förvaltaren
getts möjlighet att vid behov ändra sammansättningen inom vissa gränser.
Kommunens placerade tillgångar består av försäljningsmedel och pensionsmedel.
Intervallen för dessa är:
Tillgångsslag

Minimum %

Normal %

Maximum %

Aktier

30

40

50

Räntebärande

30

40

60

20

30

Absolutavkastande 0
investeringar

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

36 (38)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

Under senhösten 2015 har kommunchefen tillsammans med finansansvarig ekonom i
dialog med förvaltaren (Wassum) successivt minskat andelen aktier i portföljen så att vi
nu har närmat oss miniminivåerna. Med tanke på den senaste tidens utveckling på
världens börser, kan det komma att finnas behov av att temporärt underskrida miniminivåerna för att minska risknivån. Görs inte det så kan kommunen, om börserna fortsätter falla, vilket innebär att portföljens aktieandel automatiskt sjunker, tvingas köpa
aktier. Enligt reglerna för penninghanteringen måste kommunen då köpa upp till
”Normalnivån” oavsett om det bedöms lämpligt eller inte. Därför har föreslagits att
kommunstyrelsen temporärt under 2016 förändrar intervallen för placeringarna i tillgångsslag enligt nedan samt permanent upphäver automatiken i att återställa till
”Normalnivån” om miniminivåerna tillfälligt underskrids. Det senare bör lämpligen
ske genom att stryka avsnittet ”Taktisk tillgångsfördelning/förvaltningsstruktur” i
Reglerna för penninghantering sid 12.
Tillgång

Tillgångsslag Minimum
%

Normal %

Maximum
%

15 (-15)

40

50

30

40

60

Absolutavkast. 0

20

45 (+15)

Aktier

25 (-5)

40

50

Räntebärande

30

40

60

20

35 (+5)

Försäljningsmedel Aktier
Räntebärande

Pensionsmedel

Absolutavkast. 0

Skälet till föreslaget, en skillnad mellan typ av tillgångar, är att pensionsmedlen har en
betydligt längre placeringshorisont än försäljningsmedlen och därför inte är lika känslig
för konjunktursvängningar. På grund av de stora investeringsplaner som finns kring
stadsbyggnad de närmaste åren, där det kan bli aktuellt att nyttja försäljningsmedlen, är
det viktigt att kortsiktigt säkra upp dessa för att undvika för stora förluster om aktierna
ska omsättas till likvida medel.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 23 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Hälsingerådet
Mikael Löthstam (S) informerar att nästa möte med Hälsingerådet inträffar i morgon
(3 februari) i Stockholm och innefattar: en diskussion med länets riksdagsmän om bla
arbetssituationen i länet samt lokalisering av skattekontor.
Sundsvallsregionen
Det har inte varit något möte med Sundsvallsregionen sedan senaste kommunstyrelsesammanträdet.
Allmän information
Under sammanträdet utdelas en inbjudan till en föreläsning om att motverka
extremism bland ungdomar.
Håkan Rönström (M) informerar om regionens utvecklingsstrategi för Hudiksvalls
sjukhus.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (38)

Sammanträdesdatum

2016-02-02

Kommunstyrelsen

§ 24 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Inbjudan från Hälsingerådet till H.K.H Prinsessan Madeleine
Dnr 2015-552-105
2. Medborgarlöfte mellan Polisen Hälsingland och Hudiksvalls kommun
Dnr 2015-331-449
3. Gemensamt Beställnings-/ordersystem, Inköp Gävleborg
Dnr 2015-479-050
4. Rapport från Riksdagen- Om krisen eller kriget kommer (2015/16:RFR 3)
5. Samrådsyttrande – detaljplan Köpmanberget 2:9
Dnr 2015-82-214
6. Ekonomisk redovisning – Energi- och klimatrådgivning
Dnr 2016-03-429
7. Bostadsbrist, ett socialt problem? Revidering av ägardirektiven för AB
Hudiksvallsbostäder
8. Protokoll Fastighets AB Glysis 2015-10-28
9. Protokoll Hälsingerådet 2015-12-02
10. Protokoll AB Hudikvalssbostäder 2015-12-11
11. Protokoll Fastighets AB Glysis 2015-12-17
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

