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§ 90 Redovisning från AB Hudiksvallsbostäder
Sammanfattning
AB Hudiksvallsbostäders ordförande, Anna-Carin Keisu och VD Nils-Erik Blomdahl
informerar kommunstyrelsen om AB Hudiksvallsbostäders verksamhet avseende
organisation, ekonomi, aktiviteter.
Ca.4 400 lägenheter ingår i bostadsbeståndet, uthyrningsgraden är drygt 99% och
snitthyran är 921 kr/m² (jmfr. riket 999 kr/m²).
Bolaget har 89 anställda och omsätter idag 274 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 91 Kvartalsrapport 1 – 2015
Dnr 2015-186-042
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kvartalsrapport 1 för år 2015
Sammanfattning
Rapporten visar på ett underskott i budget om 28,6 miljoner kronor. Detta underskott
är störst inom social- och omsorgsnämnden, 19,5 Mkr, (varav individ- och
familjeomsorg står för ett underskott på 12,3 Mkr och äldreomsorgen 9,0 Mkr) och
lärandenämnden som har ett underskott på 5,0 Mkr.
Årets resultat visar på ett underskott på 31,2 Mkr.
Beslutsunderlag


Kvartalsrapport 1 – 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 59
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§ 92 Åtagande med budget 2016, plan för åren 2017-2019,
samt skattesats 2016
Dnr 2013-255-042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för åren 2016 – 2019 fastställa en oförändrad skattesats på 21:61,
att fastställa nämndernas ramar för åren 2016-2019 enligt bifogat förslag,
att fastställa de verksamhetsmål som redovisas i bifogat förslag,
att fastställa investeringsram omfattande totalt 400 miljoner kronor för planperioden
enligt bifogat förslag,
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag,
att avsätta investeringsmedel 2016 för utbyggnad och uppgradering av
mottagningsköket på Edsta skola till ett tillagningskök. När investeringskostnaden
presenteras med tillhörande driftskostnad så justeras även driftbudgeten för ansvarig
nämnd i samband med fullmäktiges budgetbeslut i slutet av året, samt
att i övrigt komplettera budgetförslaget enligt överenskommelsen med MP
Reservation

Emot beslutet och till förmån för Caroline Schmidts förslag reserverar sig, Caroline
Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C).
Sammanfattning
Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin
De grundläggande förutsättningarna i den svenska ekonomin i form av hushållens
ekonomi, offentliga finanser, skuldsättning och konkurrenskraft är goda i relation till
andra länder. Väntan på en mer kraftfull återhämtning i den globala ekonomin
fortsätter och tillväxten i svensk ekonomi bedöms bli mycket måttlig de närmaste åren.
Justerandes
sign:
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Regeringen har i vårpropositionen bedömt att det sker en gradvis återhämtning i
Sverige under de närmaste åren. År 2014 avslutades mycket starkt i Sverige och även
2015 har startat bra. För 2017 och framåt väntas dock en väsentligt svagare utveckling
i ekonomi jämfört med i år och nästa år.
Den högre tillväxten väntas leda till att sysselsättningen sakta fortsätter att öka och att
arbetslösheten gradvis minskar. Den internationella konjunkturen beräknas förstärkas
något vilket ger en bättre svensk exporttillväxt.
Skatteunderlaget
I de senaste prognoserna för utvecklingen av skatteunderlaget räknats har det funnits
en stor försiktighet. Hur skatteunderlaget utvecklas är av stor betydelse för kommunen
eftersom skatteintäkter och statsbidrag/utjämning svarar för ca 80 procent av
kommunens intäkter.
Hudiksvalls kommun
Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara attraktiva
krävs att vi har en riktigt bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta och en
ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser för att
både utveckla och effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en
klar långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.
Förslaget till ekonomiska ramar för budgetperioden bygger, precis som tidigare års
budgetar, på SKL:s bedömningar om utvecklingen. För att verksamheterna ska fortgå
med kompensation för avtalade löneökningar och täcka den kostnadsutveckling som
den allmänna inflationen skapar räknas det ekonomiska utrymmet för nämndernas
verksamheter upp med index utifrån dessa bedömningar. För att få en budget i balans
har dock kommunen frångått SKL:s bedömningar för åren 2018-2019.
Verksamhetsmål och finansiella mål

Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en
balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser eftersom ekonomin är begränsad. Det ställer stora krav på
prioriteringar och samverkan med lokala och regionala aktörer. Tillsammans har vi
goda möjligheter att driva utvecklingen i önskad riktning.
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin för en period av tre år. I planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges.
Justerandes
sign:
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Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårens slut.
Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden
2016-2019.
För verksamheten ska kommunen ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
För ekonomin ska på motsvarande sätt anges betydelsefulla finansiella mål. Målen ska
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen.
Verksamhetsmål
Åtagande
Alla nämnder har haft processer med fokus på att formulera verksamhetsmål. Arbetet
har också inneburit försök att finna indikatorer som på olika nivåer kan hjälpa till att
avläsa hur väl man når måluppfyllelse. Nämnderna har nått olika långt med detta
arbete.
För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i
organisationen. Som en bas för åtagandena ligger de grundläggande värden som
sammanfattas i kommunens styrmodell:
– samhällstjänster av högsta kvalitet.
– blomstrande näringsliv
– attraktiv och hållbar livsmiljö
Kvalitetsmål
Modellen med åtagande utvecklas fortlöpande. Det återstår en del arbete med att förtydliga de kvalitativa målen så att de kan följas upp på ett enkelt och tillfredsställande
sätt.
Kvantitetsmål
De kvantiteter som åtagandena bygger på har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen (april
2015).
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Finansiella mål
Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter nära 2,5 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger oss stora möjligheter, men som samtidigt också sätter
gränser.
De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god
ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och
positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala
service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har
det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda
prioriteringar.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat på
minst 1 procent. För budgetperioden föreslås ett resultatmål på 0,8 procent på
summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning.
Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats.
--------------Allmänna utskottet föreslår, att för åren 2016 – 2019 fastställa en oförändrad skattesats
på 21:61, att fastställa nämndernas ramar för åren 2016-2019 enligt bifogat förslag, att
fastställa de verksamhetsmål som redovisas i bifogat förslag, att fastställa
investeringsram omfattande totalt 400 miljoner kronor för planperioden enligt bifogat
förslag, samt att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag
Beslutsunderlag


Förslag till Budget och åtagande, ekonomiska ramar 2016-2019, daterad 201505-25



Allmänna utskottets protokoll, 26 maj 2015, § 79

Beslutsgång
Daniel Pettersson (V), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, med tillägget att
avsätta investeringsmedel 2016 för utbyggnad och uppgradering av mottagningsköket
på Edsta skola till ett tillagningskök. När investeringskostnaden presenteras med
Justerandes
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Delges:
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tillhörande driftskostnad så justeras även driftbudgeten för ansvarig nämnd i samband
med fullmäktiges budgetbeslut i slutet av året
Caroline Schmidt (C), presenterar ett skriftligt förslag på budget från centerpartiet och
yrkar bifall för detsamma (bilaga 92 a)
Kåge Wallner (MP) presenterar ett skriftligt förslag på budget från miljöpartiet och
yrkar bifall för detsamma (bilaga 92 b)
Jonas Holm (M), presenterar ett skriftligt förslag på budget från moderaterna,
kristdemokraterna och folkpartiet och yrkar bifall för detsamma, (bilaga 92 c)
Patrik Nilsson(SD), presenterar ett skriftligt förslag på budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall för detsamma (bilaga 92 d)
Mötet ajourneras i tio minuter, efter trettio minuter återupptas sammanträdet.
Mikael Löthstam (S), yrkar bifall till (S) och (V)´s budget (allmänna utskottets förslag),
och till Daniel Petterssons (V), tilläggs-attsats, samt att i övrigt komplettera
budgetförslaget enligt överenskommelsen med MP.
Det antecknas till protokollet att M och SD´s ledamöter inte deltar i beslutet. Efter
ajourneringen väljer partierna att lägga ned sina röster för sina respektive förslag i
avvaktan på budgetdebatten i kommunfullmäktige.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael
Löthstams förslag.
____
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§ 93 Granskningsrapport – Årsredovisning 2014
Dnr 2015-174-042
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna kommunledningsförvaltningens kommentarer som svar till
kommunrevisionens granskningsrapport – Årsredovisning 2014.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har överlämnat en rapport, Granskning av
årsredovisning 2014, till kommunstyrelsens för kommentarer. Denna rapport lämnas
utöver den formella revisionsberättelsen.
Kommunrevisionen fastställer att kommunens årsredovisning följer Lagen om
kommunal redovisning och rekommendationerna från Rådet för kommunal
redovisning. Det finns dock två undantag, hur avskrivningsregler tillämpas och en
bokning av en avsättning för framtida kostnader för återställning av avfallsdeponi.
Till detta anför också kommunrevisionen att en större tydlighet i resultatredovisningen
skulle kunnat önskas.
En positiv kommentar avser kommunens utveckling från en subjektiv kvalitativ
redovisning till en mer objektiv redovisning avseende mål och indikatorer. Detta är en
önskad utveckling som revisionen påtalat tidigare och nu ser en förbättring som de
önskar ska fortgå.
Vid allmänna utskottets sammanträde presenteras ett förslag till svar som tagits fram
av kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag


Granskningsrapport – Årsredovisning 2014, 20 april 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 7 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 60
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§ 94 Årsredovisning och årsberättelse 2014 för
Regionförbundet Gävleborg
Dnr 2015-207-007
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna årsredovisning och årsberättelse 2014, för Regionförbundet Gävleborg.
Sammanfattning
Styrelsen i Region Gävleborg, har utsetts till likvidator för Regionförbundet Gävleborg
i likvidation. Som ett led i att slutföra likvidationen överlämnar Regionstyrelsen
årsredovisning och årsberättelse 2014 till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutsunderlag


Regionförbundet Gävleborgs verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014,
6 maj 2015



Revisionsberättelse för Region Gävleborg för år 2014, 6 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 62
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§ 95 Prioritering av investeringar i landsbygdsutveckling
2015
Dnr 2014-177-017
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet, i den del som rör skärgårdssatsning, återremitteras till tekniska nämnden
för komplettering med driftskostnadskalkyl.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att investera 1 500 000 kronor i Delsbo sportpark etapp 2, samt
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i beslut, § 156/2013, om investeringsbudget för år 2014-2016
anslagit sammanlagt 17 Mkr för investeringar i särskild landsbygdsutveckling, fördelat
på 7 Mkr för år 2014, 7 Mkr för år 2015 och 3 Mkr för år 2016.
Kommunfullmäktige antog i 2015 års budget att avsätta 3 Mkr för bredband ur 2015
års anslag. Återstår 4 Mkr för andra investeringar under 2015.
Kommunfullmäktige har därefter i beslut, § 184/2013, om åtaganden för styrelse och
nämnder uppdragit till kommunstyrelsen att, i samråd med tekniska nämnden, utarbeta
förslag till fördelning av de medel som finns avsatta i investeringsbudget för
landsbygdsutveckling.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen föreslår gemensamt en
investering i Delsbo sportpark etapp 2, om 1,5 Mkr samt Skärgårdssatsning om 2,5
Mkr
Tekniska nämnden beslutar, att tillstyrka förslaget om 1,5 Mkr till Delsbo sportpark
etapp 2, samt att förslaget om skärgårdssatsningen lyfts till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
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Beslutsunderlag


Tekniska förvaltningens och kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse,
7 april 2015.



Tekniska nämndens protokoll, 20 april 2015, § 67



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 68

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
____
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§ 96 Ansökan från Ängebo Folkets Hus, om bidrag för
konvertering av uppvärmningssystem i Svågagården
Dnr 2015-037-138
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Ängebo Folkets Hus-förening ett investeringsbidrag för byte av
energisystem med 222 500 kronor, samt
att pengarna tas ur kommunens egna kapital.
Sammanfattning
Ängebo Folkets Hus-förening har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag
för energikonvertering av värmesystem från olja till flis. Den del som riktats till
kommunen är på 600 000 kronor (total investering 1 030 000 kronor).
Investeringen är väl motiverad och kommer att visa på goda miljöeffekterna.
Kommunens energirådgivare har också deltagit i bedömningen av adekvata åtgärder.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Ängebo Folkets Hus-förening beviljas ett
investeringsbidrag för byte av energisystem med 222 500 kronor, samt att bidraget ges
i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån med tio års löptid, med pantbrev som
säkerhet
Beslutsunderlag


Ansökan från Ängebo Folkets Hus-förening, 30 januari 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 februari 2015



Kommunens energirådgivares yttrande, 20 april 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 61

Beslutsgång
Uno Jonsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

17 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 97 Ansökan från Forsa Sockens hembygdsförening om
medel för landsbygdsutveckling i Forsabygden
Dnr 2014-465-017
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med de sökande, Forsa Sockens
Hembygdsförening och Dellenbygdens Framtid, utveckla ett sammansatt EU-projekt
som kommunen bör medfinansiera, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att genom landsbygdstrategen delta i arbetet
att ta fram ett sammansatt projekt där Forsa Sockens Hembygdsförening tillsammans
med Dellenbygdens Framtid är sammankallande. I arbetet ska även Visit Glada Hudik
AB och Hudiksvalls Näringslivs AB inbjudas att delta.
Sammanfattning
Forsa Sockens Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om förstudiemedel
till Landsbygdsutveckling, steg 2, Forsabygden. I Forsabygden ser den sökande det
naturligt att Näsviken ingår. Samtidigt noteras att Dellenbygdens Framtid inkommit
med en hemställan till kommunen om medel till en förstudie syftande till att skapa en
kompetensplattform för utveckling av näringar i Dellenbygden. Dellenbygden
definieras som församlingarna Bjuråker-Norrbo och Delsbo samt orten Näsviken med
omnejd.
De båda ansökningarna är snarlika i sin ambition. Innehållet kretsar kring utveckling av
besöksnäring, näringsliv i allmänhet och lokalt engagemang. De avser att i form av
förstudieprojekt samverka med olika aktörer i syfte att förbereda ansökan av en mer
omfattande projektfinansiering hos EUs landsbygdsprogram vilket förväntas öppna
hösten 2015.
Beslutsunderlag


Ansökan från Forsa Sockens Hembygdsförening, 20 oktober 2014



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 19 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 66

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

18 (50)

Protokoll

19 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 98 Ansökan från Dellenbygdens Framtid om bidrag till
förstudien, Kompetensplattform Dellenbygden
Dnr 2015-102-017
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningskontoret att i samråd med de sökande, Dellenbygdens
Framtid och Forsa Sockens Hembygdsförening, utveckla ett sammansatt EU-projekt
som kommunen bör medfinansiera, samt
att uppdra åt kommunledningskontoret att genom landsbygdstrategen delta i arbetet
att ta fram ett sammansatt projekt där Dellenbygdens Framtid tillsammans med Forsa
Sockens Hembygdsförening är sammankallande. I arbetet ska även Visit Glada Hudik
AB och Hudiksvalls Näringslivs AB inbjudas att delta.
Sammanfattning
Dellenbygdens Framtid inkommit med en hemställan till kommunen om medel till en
förstudie syftande till att skapa en kompetensplattform för utveckling av näringar i
Dellenbygden. Dellenbygden definieras som församlingarna Bjuråker-Norrbo och
Delsbo samt orten Näsviken med omnejd. Samtidigt noteras att Forsa Sockens
Hembygdsförening har inkommit med en ansökan om förstudiemedel till
Landsbygdsutveckling, steg 2, Forsabygden. I Forsabygden ser den sökande det
naturligt att Näsviken ingår.
De båda ansökningarna är snarlika i sin ambition. Innehållet kretsar kring utveckling av
besöksnäring, näringsliv i allmänhet och lokalt engagemang. De avser att i form av
förstudieprojekt samverka med olika aktörer i syfte att förbereda ansökan av en mer
omfattande projektfinansiering hos EUs landsbygdsprogram vilket förväntas öppna
hösten 2015.
Beslutsunderlag


Ansökan från Dellenbygdens Framtid, 5 mars 2015



Komplettering till ansökan från Dellenbygdens Framtid, 27 mars 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 19 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 67

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

20 (50)

Protokoll

21 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 99 Ansökan om medfinansiering av Hudiksvalls
Hydraulikkluster 2016-2018 projekt: HHK
klusterutveckling
Dnr 2015-232-141
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bidrag lämnas med 250 000 kronor per år, 2016-2018,
att kommunens bidrag förutsätter medfinansiering även från andra aktörer,
att pengarna tas ur kommunens egna kapital, samt
att rapport lämnas till allmänna utskottet den 18 augusti 2015
Sammanfattning
Hudiksvalls Hydraulikkluster ansöker hos Hudiksvalls kommun om medfinansiering
med 750 000 kr för projekt, HHK klusterutveckling, fördelat över perioden 20162018.
Medfinansiering söks även hos region Gävleborg för ansökan till EUs strukturfond
ERUF/Norra Mellansverige. Beslut från medfinansiärer ska ingå i ansökan till ERUF
med sista ansökningsdatum 31 augusti 2015.
Syftet är att genom samverkan mellan företagen och akademin, kring bland annat
teknik- och produktutveckling, stärka företagens långsiktiga konkurrenskraft. Arbetet
leds och samordnas av Hudiksvalls Hydraulikkluster ideell förening (HHK).
Beslutsunderlag


Ansökan från Hydraulikkluster, 5 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 69

Beslutsgång
Jonas Holm (M), anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Mikael Löthstam (S), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget, att
pengarna tas ur kommunens egna kapital.
Uno Jonsson (S), Patrik Nilsson (SD) och Caroline Schmidt (C), yrkar bifall till Mikael
Löthstams förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 100 Strategi för miljömålsarbete inom Hudiksvalls
kommun 2015-2020
Dnr 2014-392-420
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Strategi för miljömålsarbete inom Hudiksvalls kommun 2015-2020, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om, Hudiksvalls miljömålsarbete och
åtgärdsprogram 2015
Sammanfattning
Kommunens miljömålsarbete med åtgärder, berör alla kommunala nämnder och bolag.
Miljömålsarbetet är uppdelat i två delar. En övergripande strategi som antas av
kommunfullmäktige som utgör kommunens prioriteringar gällande miljömålsarbetet
2015-2020, samt ett dokument, Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015,
som innehåller konkreta åtgärder om hur Hudiksvalls kommun ska arbeta för att bidra
till att de nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås.
Beslutsunderlag


Strategi för miljömålsarbete inom Hudiksvalls kommun 2015-2020, 4 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 70

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Kåge Wallner (MP) och Jan-Erik Jonsson (C), yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 101 Överenskommelse med länsstyrelsen Gävleborg om
miljömålsarbetet 2015-2020
Dnr 2015-051-429
Kommunstyrelsen beslutar
att anta dokumentet, Överenskommelse med länsstyrelsen Gävleborg miljömålsarbete
2015-2020.
Sammanfattning
Alla kommuner i Gävleborgs län har inbjudits att teckna överenskommelser kring
miljöarbete för perioden 2014-2020. Hudiksvalls del i överenskommelsen utgör de
lokala miljömålsåtgärder som stämmer väl överens med de regionala åtgärderna.
Utöver det omfattar överenskommelsen även regionala åtgärder som kommunen
arbetar med i den ordinarie verksamheten.
Beslutsunderlag


Inbjudan från länsstyrelsen Gävleborg, 3 februari 2015



Överenskommelse med länsstyrelsen Gävleborg, miljövårdsarbete 2015-2020,
4 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 7 maj 2015.



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 71

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C), yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 102 Västra hamnen – utställningsförslag till fördjupad
översiktsplan
Dnr 2012-480-214
Kommunstyrelsen beslutar
att skicka förslaget till, Fördjupad översiktsplan till Västra hamnen, på utställning.
Sammanfattning
Kommunens översiktsplan från 2008 har reserverat hela Hudiksvalls inre hamn som
ett utredningsområde. Översiktsplanen slår fast att området har en mycket stor
potential för Hudiksvalls utveckling. Kommunfullmäktige har därefter delat upp
planarbetet för hamnen i delar.
Plan- och bygglovskontoret, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen
har gemensamt tagit fram ett förslag till inriktning med att utveckla Västra hamnen
som bildar en ny stadsdel i Hudiksvalls stad. Arbetet rymmer de tre huvudprocesserna
planering, mark och exploatering samt genomförande. Arbetet behöver stödjas av en
informations- och kommunikationsprocess. Processerna går in i varandra och behöver
hållas ihop för att nå framgång. Utvecklingsarbetet siktar på ett färdigt beslutsunderlag
för inriktningen på kajutformning tredje kvartalet 2015 och antagandebeslut i
fullmäktige om fördjupad översiktsplan fjärde kvartalet 2015. Parallellt med detta pågår
arbete med utformning av detaljplan och förberedelse för marköverlåtelser.
Beslutsunderlag


Plan- och bygglovskontorets utställningsförslag till fördjupad översiktsplan till
Västra hamnen, 2015-05-12



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, 23

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Caroline Schmidt (C), Patrik Nilsson (SD), Jonas Holm
(M), Kåge Wallner (MP) och Olle Borgström (S), yrkar bifall till planutskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 103 Försäljning av tomtmark – Varvet 4:3
Dnr 2015-235-247
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i linje med de riktlinjer kommunfullmäktige antagit, nyttja möjligheten att framför
andra ändamål, prioritera den intressent som riktar verksamheten till samhällsnytta,
samt
att innan försäljning sker ska tekniska chefen förvissa sig om att det finns ett avtal,
mellan intressent och beställare.
Sammanfattning
Varvet 4:3 har legat till försäljning på kommunens hemsida och objektvision, och
enligt den markförsäljningspolicy som tagits fram har den som först anmäler intresse
av en fastighet, om den av tjänstemännen bedöms som en lämplig köpare, en månads
reservationstid. Under denna månad står det fritt fram för andra intressenter att
anmäla intresse. När reservationstiden är slut är det upp till tekniska nämnden att fatta
beslut om vilka intressenter som bedöms lämpliga att förvärva fastigheten. Om det är
fler än en intressent som nämnden anser lämplig ska budgivning ske mellan dessa.
Gällande Varvet 4:3 har två intressenter anmält sitt intresse, bägge bedöms av
förvaltningen som lämpliga köpare.
Den första intressenten ska nyttja fastigheten för vård, kontor samt friskvård. Denna
intressent kräver dock att sjöräddningssällskapet flyttar från den yta den står på idag,
då den delvis är placerad på den aktuella fastigheten.
Den andra intressenten ska nyttja fastigheten för butik, kontor och lager. Detta ska
placeras i en och samma byggnad. Denna intressent är flexibel i hur stor yta den
behöver för sin verksamhet, här krävs inte att sjöräddningssällskapet flyttar.
Tekniska nämnden beslutade att lyfta ärendet till kommunstyrelsen för att utreda om
det finns näringspolitiska intressen gällande vilken som köper marken. Ingen
budgivning sker om kommunstyrelsen kommer fram till att näringspolitiska intressen
finns.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Tekniska nämndens protokoll 2015-05-18 § 80



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, 20

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget, att i linje
med de riktlinjer kommunfullmäktige antagit, nyttja möjligheten att framför andra
ändamål, prioritera den intressent som riktar verksamheten till samhällsnytta, samt att
innan försäljning sker ska tekniska chefen förvissa sig om att det finns ett avtal, mellan
intressent och beställare.
Majvor Westberg Jönsson (S) och Olle Borgström (S), yrkar bifall till Mikael
Löthstams förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 104 Bolagsordning Visit Glada Hudik AB
Dnr 2016-191-509
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta justerad bolagsordning för Visit Glada Hudik AB
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog, 2014/§ 26, bolagsordning för Visit Glada Hudik AB. Vid
registrering av den nya bolagsordningen hos Bolagsverket har kommunen erhållit
föreläggande och vidtar därför nedanstående justeringar i bolagsordningen.
Justering § 8
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, med lägst en och
högst fyra suppleanter.
Justering § 12
Kallelse till bolagstämma skall ske genom brev med posten eller e-post, till aktieägarna
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Justering § 16 Nedanstående två stycken tas bort.
-

Vid överlåtelse av aktie i bolaget till annan kommun skall det vara av de
kommunala aktieposten som ägarförändringen sker.

-

Vid överlåtelse av aktie till annan icke kommunal aktör skall det vara av den icke
kommunala aktieposten som ägarförändringen sker.

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 27 maj 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 105 Bolagsbildning för Ostkustbanan
Dnr 2013-191-509
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun tillsammans med kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors,
Härnösand, Sundsvall, Nordanstig, Söderhamn och Gävle samt Region Gävleborg och
Landstinget Västernorrland bildar bolaget Ostkustbanan AB med föreslagen
bolagsordning och föreslaget aktieägaravtal,
att förvärva 330 aktier i Ostkustbanan AB (under bildande) till ett värde av 33 000 kr.
Investeringen finansieras genom att ta medel ur eget kapital för aktiekapital i anspråk,
att medge driftkostnad för bolaget under 2015 med 66 000 tkr. Kostnaden för 2015
finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda. Driftkostnaden för 2016 och 2017
som beräknas uppgå till 99 000 tkr/år ska beaktas i budgetarbetet,
att utse Mikael Löthstam (S), som ledamot i bolaget, under perioden 2015 – årsstämma
2019, samt
att som ledamot utse Sven-Åke Thoresen (S) och som suppleant utse Caroline Schmidt
(C), till ägarforum, tillika Hudiksvalls stämmoombud vid bolagsstämmor under
perioden 2015 – årsstämma 2019.
Sammanfattning
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall, Nordanstig,
Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget Västernorrland och Region
Gävleborg har förklarat sin avsikt att tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att
påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på bandelen
Gävle – Härnösand.
Avsiktsförklaring om bildande av bolag har antagits av Hudiksvalls kommun.
Beslutsunderlag


Bolagsbildning, Ostkustbanan AB, 5 maj 2015



Bolagsordning, Ostkustbanan AB, 5 maj 2015

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen



Aktieägaravtal, Ostkustbanan AB, 5 maj 2015



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, § 26

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson yrkar bifall till planutskottets förslag och föreslår Mikael
Löthstam (S) som ledamot i bolagets styrelse och Sven-Åke Thoresen (S), som
ledamot i ägarforum, tillika Hudiksvalls stämmoombud.
Jan-Erik Jonsson (C), yrkar bifall till planutskottets förslag och föreslår Caroline
Schmidt (C), som suppleant i ägarforum, tillika Hudiksvalls stämmoombud.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 106 Överlåtelse av inventarier till Iftac AB
Dnr 2011-229-633
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta den tidigare verksamheten Iftac´s inventarier till det av kommunen helägda
bolaget Iftac AB.
att upprätta en fordran på 385 729 kronor exkl. ev. mervärdesskatt på bolaget
att 1 juli 2015 är överlåtelsetidpunkten för inventarierna.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, § 9/ 2014, om bolagisering av verksamheten Iftac.
Bolaget bildades under 2014 och verksamhetsövergången har skett från och med 1
januari 2015.
Tillgångarna som använts i verksamheten föreslås överlåtas till bolaget.
De flesta tillgångarna har av kommunen redovisats som driftskostnader. En
bedömning har skett av tillgångarnas värde till ett belopp om 1 860 000 kronor.
I beloppet ingår internleasing som har ett samlat bokfört värde i kommunen på 385
729 kronor. Fram till överlåtelsetidpunkten hyrs tillgångarna ut till bolaget baserat på
överlåtelsepriset.
Kommunledningsförvaltningen föreslår, att överlåta den tidigare verksamheten Iftac´s
inventarier till det av kommunen helägda bolaget Iftac AB, att upprätta en fordran på
1 860 000 kronor exkl. ev. mervärdesskatt på bolaget med en avbetalningsplan på fem
år där marknadsmässig ränta utgår samt att 1 april 2015 är överlåtelsetidpunkten för
inventarierna.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 65

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jonas Holm (M) och Bengt-Åke Nilsson (C), anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

32 (50)

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 107 Förstudie trådlöst accessnät
Dnr 2015-247-522
Planutskottens förslag till kommunstyrelsen
att godkänna projektet enligt alternativ 2, samt
att projektet finansieras genom de investeringsmedel som avsatts för
bredbandsutbyggnad.
Sammanfattning
Regeringen har tagit fram en Digital Agenda för Sverige, med det övergripande målet
att Sverige ska ha ett bredband i världsklass. En målsättning i den Digitala Agendan är
att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/sek. Den grundläggande hypotesen för den digitala agendan är att god
tillgång till bredband bidrar till en positiv samhällsutveckling. Till exemplen så kan
ökad användning av IT och bredband öka effektiviteten och konkurrens kraft hos
företag, ökad användning av elektroniska tjänster kan bidra till effektivisering av
offentlig sektor. Detta är speciellt aktuellt inom vård och omsorg, som står inför stora
utmaningar i och med en åldrande befolkning.
Hudiksvalls kommun har ambitioner och övergripande mål med bredband som ligger i
linje med nationella målen. Hudiksvalls kommun har också specifika förutsättningar,
t.ex. finns i kommunen stora områden som är glest befolkade. Det är områden som
har dålig eller ingen möjlighet till bredbandsanslutning idag områden som likväl har
kommunal verksamhet som t.ex. äldreomsorg. Hudiksvalls kommun vill i detta projekt
undersöka möjligheterna att bygga bredbandsanslutningar med tillräcklig kvalitet för
att kunna införa digital hemtjänst även i dessa kommundelar.
Projektet har två kostnadsförslag;
Alternativ 1, endast arbetstimmar, kostnad 500 000 kr
Alternativ 2, arbetstimmar kostnad 500 000 kr och tekniskt utvärderingsmaterial
(antenner och trådlösa accesspunkter) kostnad 100 000 kr

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Skrivelse från Fiber Optic Valley m fl, 26 maj 2015



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, § 25

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Jonas Holm
(M), Patrik Nilsson (SD), Caroline Schmidt (C), Kåge Wallner (MP och Henrik
Persson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 108 Översyn av individ- och familjeomsorgens
verksamhet och ekonomi
Dnr 2015-236-759
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna offert, Genomlysning av individ- och familjeomsorgens verksamhet,
samt
att pengarna tas från anslaget för översyn av kommunal verksamhet.
Sammanfattning
Vid allmänna utskottets sammanträde, § 41/2015, gavs kommunchefen i uppdrag att
ta fram en uppdragsbeskrivning för en genomlysning av individ- och familjeomsorgens
verksamhet och ekonomi.
Arbetet har fortskridit och vid dagens allmänna utskott presenteras en offert lämnad
av PwC. Översynen görs i tre steg enligt kommunens önskemål. Kostnaden för steg 1
är 128 000 kronor, för steg 2 och 3 debiteras 13 000 kronor/dag eller 1600
kronor/timme.
Beslutsunderlag


Offert från PwC, Genomlysning av Social- och omsorgsnämndens verksamhet



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 75

Beslutsgång
Henrik Persson (S), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 109 Arkivering av elevhälsovårdsjournaler från friskolor
Dnr 2015-101-004
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun arkiverar elevhälsovårdsjournaler även från friskolor.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har beslutat att bevara elevhälsovårdsjournaler från kommunala
skolor i sin helhet för all framtid. Detta är också en rekommendation från SKL och
Riksarkivet. Det har också visat sig att uppgifter ur elevhälsovårdsjournalerna är av
stor betydelse för den enskilde under lång tid, även efter avslutad skolgång.
Det råder olika regler som påverkar var elevhälsovårdsjournaler ska förvaras. Ett
regelverk som kan inverka menligt på den enskildes möjligheter att i framtiden kunna
få tillgång till sin journal.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att Hudiksvalls kommun arkiverar
elevhälsovårdsjournaler även från friskolor.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Glada Hudik Skolan och Glada Hudik Gymnasiet, 4 mars 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 22 april 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 73

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 110 Lokalpolicy för Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-422-298
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Lokalpolicy för Hudiksvalls kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om tillämpningen av lokalpolicyn.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav en styrgrupp i uppdrag att arbeta fram ett förslag till lokalpolicy
för Hudiksvalls kommun. Gruppens målsättning har varit att ta fram ett förslag på
lokalpolicy i vilken kommunfullmäktige tydligt fastställer de viktigaste och
grundläggande lokalstrategiska riktlinjerna som gäller inom området. Ansvaret för
tillämpningen av lokalpolicyn och tillhörande uppföljning blir som en följd av detta en
fråga som ligger inom kommunstyrelsens ägar- och samordningsansvar för den totala
lokalförsörjningen.
Samverkan med fackliga organisationer har genomförts och förslaget har skickats som
internremiss till samtliga partigrupper. Inga synpunkter på förslaget kom in efter
remisstidens utgång.
Beslutsunderlag


Lokalpolicy för Hudiksvalls kommun



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 5 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 72

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S) och Caroline Schmidt (C), yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 111 Motion om tiggeri
Dnr 2014-417-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Margareta Sidenvall (KD), väckte den 22 september 2014, en motion i
kommunfullmäktige om tiggeriet i vår kommun. I motionen föreslås att en utredning
görs om de bakomliggande omständigheterna för personer som försörjer sig på tiggeri
i vår kommun, vilka skyldigheter som kommunen har för att göra tillvaron dräglig
under vistelsen och hur kommunen på sikt kan göra för att minska tiggeriet.
Social- och omsorgsnämndens yttrande

Som svar på motionen skriver social- och omsorgsnämnden i ett yttrande bl. a. att det
för kommunen inte finns någon rätt att generellt starta utredning om de människor
som vistas i kommunen om de inte ansöker om bistånd. De personer (tiggare) som
kommit i kontakt med försörjningsstödet har ansökt om bistånd för permanent
boende, arbete, ekonomiskt stöd, babyutrustning och hemresa. De har beviljats
bistånd i form av matpengar, babyutrustning och hemresa. De har uppgett att de bor
hos ”någon”, kommit hit med bil eller buss, att de stannar tills de tjänat tillräckligt för
sitt uppehälle och att de kan skicka pengar hem till sin familj. Därefter åker de hem
någon månad för att sedan komma åter.
Gäller det misstankar om människohandel eller annan brottslighet är det en fråga för
polisen att utreda.
Det är varje EU/EES medborgares rätt att röra sig fritt inom EU. Det är heller inte
något brott mot lagen att tigga pengar på våra gator varför det för varje enskild
kommun i dagsläget inte finns några direkta möjligheter att påverka antalet tiggare som
vistas i kommunen.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Margareta Sidenvall (KD), 19 september 2015



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 16 april 2015, § 65

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 74

Beslutsgång
Henrik Persson (S) och Patrik Nilsson (SD), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 112 Motion om att upprätta en integrationsplan och bilda
ett övergripande integrationsråd i kommunen
Dnr 2014-416-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Margareta Sidenvall (KD), väckte den 22 september 2014, en motion i
kommunfullmäktige om att upprätta en integreringsplan och bilda ett övergripande
integreringsråd i Hudiksvalls kommun.
Social- och omsorgsnämndens yttrande

På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under 2014 en förstudie/översyn över
flyktingmottagandet i kommunen. Utifrån det som framkom i översynen har ett
förslag till handlingsplan 2015-2018, tagits fram. Handlingsplanen är förslag till en plan
för etablering av nyanlända invånare och ökad mångfald i Hudiksvalls kommun.
Denna plan, där prioriteringar och satsningar görs på föreslagna utvecklingsområden,
bör kunna vara likställd med en integreringsplan.
Från och med 2015 ska välfärdstjänster beredas i den nämndsövergripande
välfärdsberedningen. Frågor som skulle vara aktuella i ett integreringsråd bör kunna
beredas i välfärdsberedningen.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Margareta Sidenvall (KD), 19 september 2015



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 16 april 2015, § 66



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 76

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 113 Tillfällig firmatecknare
Dnr 2015-271-060
Kommunstyrelsen beslutar
att under tiden 20 juni-15 augusti 2015, bemyndiga Anita Svensson, att två i förening,
för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns
bankräkningar, samt Hudiksvalls kommuns plusgirokonton.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att bemyndiga en person, att två i förening, för Hudiksvalls
kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar,
samt Hudiksvalls kommuns plusgirokonton.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 3 juni 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 114 Tillförordnad ekonomichef
Dnr 2015-270-020
Kommunstyrelsen beslutar
att under tiden, 1 juni 2015 och till dess ny ekonomichef tillträder är kommunchef
Bengt Friberg tillika ekonomichef.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse tillförordnad ekonomichef till dess ny ekonomichef har
rekryterats.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2 juni 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 115 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och Region Gävleborg
Hälsingerådet



Stora arbetsmarknads-/ EU-projekt saknas i Hälsingland, Ska diskuteras vid
nästa möte med Hälsingerådet



Objektivt se över projektet ”Nu kör vi”. Hälsingegårdarna läggas ihop med
Hälsingland Turism



Stipendieutdelning till årets distansstudent



Information om den nya organisationen, av den nya polisområdeschefen, Lisa
Ström

Sundsvallsregionen



Många sökanden till Traineeprojektet. En trainee kommer till plan- och
bygglovskontoret i Hudiksvalls kommun



Bio Business Arena – Skogsforskning



Uppvaktning av civilministern med anledning av statens nedläggningar



Sundsvallsregionen ska medverka i Business Arena Stockholm



Sundsvallsregionen ska medverka i SM-veckan i Sundsvall

Region Gävleborg

Ingen information vid dagens sammanträde

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

44 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 116 Fiberstaden AB och samarbete kring växel och
telefoni
Dnr 2014-558-005
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att besluta om tjänsteköpsavtal med
Fiberstaden AB angående växel- och telefoni.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en verksamhetsövergång till
Fiberstaden AB för berörda växeltelefonister.
att ge kommunstyrelsens arbetsutskott rätt att besluta om tjänsteköpsavtal kring växel
och telefoni med Ljusdals kommun, samt
att komplettera ägardirektivet med möjlighet för bolaget att låna externt på marknaden
om det är mer fördelaktigt för bolaget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ingå ett samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna Hudiksvall och
Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB.
att anta förelagd Bolagsordning för Fiberstaden AB.
att anta förelagda ägardirektiv för Fiberstaden AB
att anta förelagt aktieägaravtal mellan Hudiksvall och Nordanstigs kommuner.
att rekommendera Fiberstaden AB överta växel- och telefonifunktionen från tekniska
nämnden.
att vid ett överförande av växel- och telefonifunktionen genomföra nödvändiga
ändringar i styrdokumenten för tekniska nämnden.
att den tekniska utrustningen för växel- och telefoni försäljs till Fiberstaden AB till
bokfört värde.
att kostnaderna för införandet av den nya gemensamma växel- och telefonifunktionen
faktureras Fiberstaden AB, samt
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

45 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

att Hudiksvalls kommun lämnar ett räntefritt lån motsvarande det bokförda värdet och
fakturerad kostnad för införandet till Fiberstaden AB som avbetalas inom 5 år.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun, handhar i dag, växel-och telefoni för Hudiksvall, Nordanstigs
och Ljusdals kommuner. En överflyttning av den verksamheten ska ske till
Fiberstaden AB, som samägs av Hudiksvalls kommun, 80 % och Nordanstigs
kommun 20 %.
Ljusdals kommun går inte med i ett delägarskap i bolaget utan önskar fortsätta köpa
växel- och telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
För att möjliggöra en överflyttning måste styrdokumenten för bolaget justeras och nya
avtal upprättas.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 27 april 2015



Ägardirektiv för Fiberstaden AB



Bolagsordning för Fiberstaden AB



Aktieägaravtal



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 64



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, § 28

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 117 Projektet, Till Hudiksvall 2.0
Dnr 2015-274-018
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Hudiksvalls Näringslivs AB´s ansökan till tillväxtverket, med
medfinansiering från kommunen om 300 000 kronor.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun avser genom projektet, Till Hudiksvall 2.0, att utveckla arbetet
med att stärka kommunens attraktionskraft och ansöker, genom Hudiksvalls
Näringslivs AB (HNA), hos Tillväxtverket om medel, motsvarande 2 500 000 kronor
för åren 2015-2018. Övriga medfinansiärer är HNA, 500 000 kronor, Region
Gävleborg och Hudiksvalls kommun, 300 000 kronor vardera.
Beslutsunderlag


Ansökan med projektbeskrivning, ställd till Tillväxtverket, 4 juni 2015



Avsiktsförklaring, 13 april 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

47 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 118 Allmän information
Översyn av samhällsbyggnadsområdet

En parlamentariskt sammansatt grupp ska tillsättas för översyn av
samhällsbyggnadsområdet. Förslag på representanter tas fram av respektive parti för
behandling i kommunstyrelsen efter sommaren 2015.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

48 (50)

Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 119 Information om buss- och trafiklösning i centrum Skvallertorget, Hudiksvall
Dnr 2014-130-326
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslaget, bussoch trafiklösning i centrum - Skvallertorget, Hudiksvall.
Sammanfattning
Region Gävleborg har utarbetat en trafikplan som innebär en väsentligt utökad
turtäthet på de för arbets- och studiependling viktiga linjerna Hudiksvall-Iggesund
respektive Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal samt förbättringar av stadstrafiken i Hudiksvall.
Samtliga linjer i regiontrafiken kommer att angöra den nya centrumhållplatsen när de
ankommer till eller avgår från Hudiksvall. För att möjliggöra satsningen behöver
linjedragningen genom Hudiksvall förändras för att kunna använda bussarna mer
effektivt. Framför allt handlar det om att flytta den centrala busshållplatsen i
Hudiksvalls stad. Dessutom medför förändringen att stadstrafikens och regiontrafikens
huvudhållplats knyts ihop. Det nya busstorget planeras ligga på Skvallertorget.
Kommunen planerar att ansöka om statlig medfinansiering till ombyggnationen av
Skvallertorget av Region Gävleborg.
Beslutsunderlag


Plan- och bygglovskontorets skrivelse, 21 maj 2015.



Planutskottets protokoll, 21 maj 2015, § 24

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), föreslår, att kommunledningsförvaltningen ges i uppdrag att
arbeta vidare med förslaget, buss- och trafiklösning i centrum - Skvallertorget,
Hudiksvall.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 120 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Beslut om Skatteverkets flytt
Dnr 2015-132-140
2. Bidrag av vattenavgiftsmedel
Dnr 2015-162-435
3. Iggesunds IK
Dnr 2015-195-805
4. PWC revisionsrapport
Dnr 2015-175-007
5. Bidrag till Byalag januari-mars 2015
6. Hudiksvalls bostäder bolagsstyrningsrapport 2014
7. Protokoll Gävleborgs Samordningsförbund, 2015-04-24
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

49 (50)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-06-04

Kommunstyrelsen

§ 121 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras vid sammanträdet,
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-05-19
Kommunstyrelsens planutskott 2015-05-21
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

50 (50)

