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§ 33 Redovisning av Fastighets AB Glysis verksamhet
Ärendebeskrivning
Fastighets AB Glysis ordförande Håkan Rönström och VD Kjell Svensson informerar
kommunstyrelsen om Fastighets AB Glysis verksamhet avseende ekonomiskt utfall för
2013, det ekonomiska läget för 2014, planer för 2015-2016 m.m.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 34 Arvoden för valnämndens sekreterare och valfunktionärer 2014
Dnr 2014-081-024
Ärendebeskrivning
Under 2014 är det val till EU-parlamentet i maj och de allmänna valen i september.
Inför valen har personalavdelningen räknat upp arvoden för
valnämndens sekreterare, ordförande i valdistrikt och valfunktionärer.
Lönestatistik totalt 2010-2013, ackumulerat värde.
Kommunledningsförvaltningen föreslår,
att arvodet till tjänstgörande sekreterare fastställs till 21 400 kronor/val
att arvodet för ordförande i valdistrikt fastställs till 2 500 kronor/val
att arvodet för vice ordförande i valdistrikt fastställs till 2 400 kronor/val
att arvodet för övriga valfunktionärer fastställs till 2 100 kronor/val
att arvodet för extra medhjälpare fastställs till 130 kronor per timme
att arvodet för deltagande i informationsmöte fastställt till 250 kronor för första
timmen och 130 kronor följande timmar.
Allmänna utskottet har föreslagit att arvodena godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna arvoden för valnämndens sekreterare och valfunktionärer 2014, enligt
ovan.
______
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§ 35 Ansökan om finansiering av SSPF-modellen
Dnr 2013-521-704
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturförvaltningen vill tillsammans med social- och fritidsförvaltningen
utveckla SSPF- modellen inom Hudiksvalls kommun. SSPF (socialtjänst, skola, polis
och fritid) är en samverkansmodell för förbyggande arbete riktad mot ungdomar i
åldern 1-18 år med ett normbrytande beteende. Det förebyggande arbetet kan handla
om insatser mot skolk, vandalisering och drogmissbruk.
Det framgångsrika i modellen är att socialtjänst, förskola/skola, polis och fritid skapar
en gemensam problembild och är överens om hur samarbetet ska ske. Syftet med att
utveckla SSPF- modellen är att skapa ett uthålligt samverkansarbete och en samsyn så
att barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa får hjälp i ett tidigt skede.
Det finns ett starkt forskningsstöd för att tidiga insatser redan från förskolan är av allra
största vikt när det gäller att förhindra en ogynnsam utveckling hos barnet. Forskning
visar också att närvaro i skolan och slutbetyg från årskurs 9 är en av de främsta skyddsfaktorerna för att förhindra normbrytande beteenden och utanförskap. Utifrån det är
avsikten att öka kunskapen om att identifiera riskfaktorer och att utveckla metoder och
rutiner för ökad skolnärvaro.
Projekttiden löper över två år, 2014 och 2015. 2014 prövas modellen i tre pilotverksamheter: En förskola, en F-6 skola och en 7-9 verksamhet. 2015 kommer modellen
att implementeras i kommunens samtliga verksamheter inom förskola och skola. En
styrgrupp bestående av chefer från de samverkande organisationerna kommer att leda
projektet. Arbetsgruppen består av personal från de samverkande parterna samt projektledaren.
Lärande- och kulturnämnden och social- och fritidsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att bevilja medel ur den sociala investeringsfonden med
1 960 000 kr till utveckling av SSPF i Hudiksvalls kommun.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Inlämnad projektansökan följer den mall som anvisats för ansökningar ur den sociala
investeringsfonden. Målgruppen är identifierad och hur resultatet kan beläggas finns
redovisat. Projektet administreras från lärande- och kulturnämnden.
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja lärandeoch kulturnämnden ett anslag på 1 960 000 kronor för att tillsammans med social- och
fritidsnämnden driva föreslaget samverkansprojekt, samt att projektet finansieras ur
kommunens Sociala investeringsfond.
Allmänna utskottet har föreslagit att lärande- och kulturnämnden beviljas ett anslag på
1 960 000 kronor ur kommunens Sociala investeringsfond, för att tillsammans med
social- och fritidsnämnden driva föreslaget samverkansprojekt.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Maria Lövgren, projektledare inom
social- och fritidsförvaltningen, i ärendet.
Kent Sjöberg (KD), Stefan Bäckström (C), Daniel Pettersson (V), Ann Berg (FP),
Mikael Löthstam (S), Birgitta Medin (M) och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Daniel Pettersson (V) yrkar att projektet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i
november.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja lärande- och kulturnämnden ett anslag på 1 960 000 kronor för att tillsammans med social- och fritidsnämnden driva föreslaget samverkansprojekt, samt
att projektet finansieras ur kommunens Sociala investeringsfond, samt
att projektet återrapporteras till kommunstyrelsen i november 2014.
______
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§ 36 Detaljplan för Iggesund 14:294 (Holmen Timber) m fl. i
Iggesund, Hudiksvalls kommun, Gävleborg
Dnr 2013-199-214
Ärendebeskrivning
Holmen Timber har ansökt om att detaljplan ska upprättas för att möjliggöra en
utökning av produktionen i Iggesund. Byggnadsnämnden beslutade 2008-09-09 att
uppdra till plan- och bygglovskontoret att upprätta detaljplan för utökningen.
Tillståndsansökan hos länsstyrelsen pågår och i samband med detta prövas miljöpåverkan mot närliggande samhället.
En miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL har upprättats för att belysa bullersituationen för närboende i området. Enligt beräkningar kommer gällande
bullernormer att klaras genom ett antal åtgärder som genomförs i samband med
utbyggnaden. För att få ett rationellt och på lång sikt hållbart utnyttjande av
industrimarken önskar Holmen Timber placera nya byggnader och anläggningar på ett
sådant sätt att Ringvägen måste stängas av för genomfart.
All tung trafik och stor del av persontrafik till bruket kommer i fortsättningen att ske
genom Forsavägen/södra Ringvägen, vilket kommer innebära förändringar för bullerspridningen i omgivningen. Efter stängning av Ringvägen bedöms trafikbullret
minska norr om bruket, vid bostäderna längs Radhusgatan/Ringvägen. Söder om
bruket indikerar en gjord trafikbullerutredning att bullret kommer att öka betydligt,
både ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad.
Bullerökningen bedöms huvudsakligen ligga under riksdagens riktvärden för buller
efter utbyggnaden av sågverket och förändrade trafikflöden till bruket.
En trafikutredning (daterad 2012-10-04) har gjorts som syftar till att utreda och
bedöma vilka effekter Ringvägens stängning kan få. Utredningen visar att det är
möjligt att stänga av Ringvägen, men under förutsättning att ytterligare en möjlig
passage över Ostkustbanan, förutom Radhusgatan, säkerställs. Detta med tanke på om
passage över Ostkustbanan eller utmed Radhusgatan omöjliggörs. Detta bedöms vara
möjligt via temporärt nyttjande av cykelvägen (Herbert Ruthsvägen) och Villagatan. I
nödfall, vid en stor olycka på järnvägsspåret, kan biltrafiken ledas genom Herbert
Ruthsvägen.
Det finns möjlighet för Räddningstjänsten och andra utryckningsfordon att åka in via
industriområdet, genom en nyplanerad industriväg i östra delen av planområdet,
alternativt ta Herbert Ruthsvägen vid västra delen av sågverket. Räddningstjänsten har
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godtagit dessa alternativ ur utryckningssynpunkt, både till sågverket och till bostadsområdet norr om verksamheten.
En kompletterande utredning daterad 2013-10-15 visar att alternativa dragningar av
Ringvägen är möjliga under förutsättning att endast det detaljplanelagda området används för sågverkets utvidgning. Vid expansion av verksamhetsområdet sydväst om
detaljplanen, som är det enda möjliga expansionsområdet i framtiden för sågverket,
kommer Herbert Ruthsvägen att hamna inom industriområdet och därmed i konflikt
med verksamheten. Att anlägga vägen strax norr om befintligt industrispår, utanför det
tänkta expansionsområdet, bedöms inte vara rimligt på grund av markbehov för en
planerad omlastningsterminal för gods.
Planförslaget möjliggör gång- och cykeltrafik via Herbert Ruthsvägen för att ta sig
förbi industriområdet. Vid vidare expansion av verksamhetsområdet bör en ny gångoch cykelväg anläggas förbi industriområdet. Vändmöjligheten för personbilar och
bussar säkerställs i norra delen av planområdet vid korsningen
Ringvägen/Bodarnevägen.
Byggnadsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta detaljplan för Iggesund
14:294 (Holmen Timber) m fl. i Iggesund, Hudiksvalls kommun, Gävleborg.
Utvecklingsutskott-plan har föreslagit att detaljplanen antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planarkitekt Kristupas Liorancas i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till utvecklingsutskottet-plans förslag med tillägget, att
detaljplanen kompletteras med en ny ersättningsväg istället för Ringvägen.
Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till utvecklingsutskottet-plans förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottet-plans
förslag eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller utvecklingsutskottet-plans förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till utvecklingsutskottet-plans förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag
röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
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Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Göran Thapper (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 7 nej-röster. Kommunstyrelsen har således
bifallit utvecklingsutskottet-plans förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Iggesund 14:294 (Holmen Timber) m fl. i Iggesund, Hudiksvalls
kommun, Gävleborg.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Göran Thapper (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 37 Ianspråktagande av Sociala investeringsfonden 2013
Dnr 2013-190-142
Ärendebeskrivning
Under föregående år har kommunstyrelsen beviljat två projekt vars avsikt är att
finansieras genom ett ianspråktagande ur kommunens Sociala Investeringsfond.
Fonden finns enligt tidigare beslut specificerad som en del av eget kapital.
De ärenden som beviljats är båda kopplade till projekt ENIG, En Gemensam InGång.
Projektet avser ett samordnat arbete mellan kommunens socialtjänst, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedlingen. En del av ambitionen har varit att samlokalisera och
samorganisera personal från parterna. Målgruppen är unga och unga vuxna som står
långt från arbetsmarknaden. En del avser medel för gemensam lokalhyra och andra
kringkostnader. Den stora delen av ambitionen är att skapa ungdomsanställningar för
målgruppen.
Kommunstyrelsens beslut är § 127/2013 som avser lokalhyra, mm hade inte heller
summan 590 000 kronor med i beslutet. Ärendet § 206/2013 som avser ungdomsanställningar är på 5 000 000 kronor. Sammantaget är detta beslut om 5 590 000 kronor
med förslag om finansiering ur den sociala investeringsfonden. Båda dessa ärenden har
endast hanterats i kommunstyrelsen, trots att det i fastställda riktlinjer är beslutat att
det är kommunfullmäktige som avgör finansieringen. Kommunfullmäktige avgör
finansieringar som kräver ianspråktagande av eget kapital. För att besluten ska vila på
rätt grund och följa beslutade riktlinjer behövs beslut för de åtaganden som godkänts
under 2013.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna
kommunstyrelsens beslut under 2013 avseende projekt Enig och finansiera detta med
5 590 000 kronor ur kommunens Sociala Investeringsfond
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kommunstyrelsens beslut under 2013 avseende projekt Enig och
finansiera detta med 5 590 000 kronor ur kommunens Sociala Investeringsfond
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§ 38 Ansökan från Handikappades Lokala Samarbetskommitté (HLS) om ökat verksamhetsstöd för år 2014.
Dnr 2014-025-704
Ärendebeskrivning
HLS har en omfattande verksamhet och är ”paraplyorganisation” för 19 olika
föreningar representerande olika handikappområden. HLS har för att hålla ihop verksamheten haft en kanslist anställd. Att ha en anställd har varit möjligt då tjänsten också
haft lönebidrag. Trots detta har den ekonomiska belastningen tärt på föreningens eget
kapital.
Den ansökan som inlämnades var ursprungligen på 120 000 kronor. Efter förnyade
kontakter och ekonomisk genomgång har den summan nu reducerats till 50 000
kronor som ökat bidrag för 2014.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

HLS bedriver ett betydelsefullt arbete för att ta tillvara de handikappades intressen. De
skapar också mycket aktiviteter för utbildning, gemenskap och hälsostimulerande projekt för hela området.
Föreningen är en resurs för dialog om kommunens insatser inom handikappområdet.
Till detta är den föreningsverksamhet som skapas hälsofrämjande för grupper med
behov av särskilda insatser och omsorg.
Kommunen är positiv till ansökan. Det finns dock ett behov av att tänka långsiktigt
varför även framtida budgetbehov behöver hanteras i kommande budgetprocesser.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen beviljar ett utökat
verksamhetsstöd med 50 000 kronor för 2014, finansierat ur kommunstyrelsens medel
för oförutsett.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) och Birgitta Medin (M) tillstyrker kommunledningsförvaltningens
förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Handikappades Lokala Samarbets-kommitté (HLS) ett utökat verksamhetsstöd med 50 000 kronor för 2014, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
______
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§ 39 Ansökan från Trogsta intresseförening om bidrag till
ny snöskoter
Dnr 2013-535-805
Ärendebeskrivning
Trogsta intresseförening har ansökt om 50 000 kronor för inköp av ny snöskoter.
Föreningen har via andra aktiviteter samlat ihop 60 000 kronor till skoterköpet.
Bakgrunden är att en person i föreningen sedan 4 år gjort ett skidspår mellan byarna
Utnäs och Sörviksta. Det är ett fint beläget spår som används av motionärer och har
även använts för organiserat motionslopp/skidtävling.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Förfrågan har ställts till Social- och fritidsnämnden där frågan inte tagits upp, med
hänvisning till att det inte primärt är kopplat till barn- och ungdomsverksamhet.
Kommunen har från tid till tid haft olika driftbidrag till föreningar som skött spår och
leder. De avtal som nu finns är kopplade till idrottsföreningar som sköter spår. Något
sådant avtal har ej aktualiserats. Kommunen har inte heller bidragit till motsvarande
inköp tidigare. Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet förslagit att ansökan avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan från Trogsta intresseförening.
______
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§ 40 Ansökan från föreningen Dellenkultur om
investeringsbidrag
Dnr 2014-005-292
Ärendebeskrivning
Föreningen Dellenkultur har ansökt om investeringsbidrag. Bidraget avser insatser för
att renovera Tingshuset som är centrum för föreningens verksamhet. Bl.a. planeras
stambyte och att åtgärda fuktskador.
De har ansökt om ett kommunalt bidrag på 174 300 kronor till investeringen. Den
totala kostnaden är sammantaget 581 000 kronor. Föreningen själva bidrar med 116
200 kronor samt att 290 500 kronor söks i bidrag från Boverket.
Till arbetsutskottets beredning inkom en kompletterande ansökan. Föreningen har i
kontakten med Boverket fått besked om att de kan få bidrag till 100 procent av den
delen som avser handikappanpassning, mot i den första ansökan på 50 procent. Samtidigt har projekteringen visat på större renoveringsbehov varför den nu sökta summan
är lite högre, 196 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Föreningen driver en omfattande verksamhet utifrån Tingshuset vilket motiverar
kommunens insats. Ytterligare skäl till kommunens stöd är den planerat ökande handikapptillgänglighet som också planeras i samband med investeringen.
Kommunen har dock i samband med försäljningen av fastigheten till föreningen i
beslutet villkorat ”att kommunen inte kommer att bevilja några framtida driftbidrag till
föreningens verksamhet”. Detta baserades på att köpeskillingen var en symbolisk
summa av 10 kronor. I det avtalet fanns också ett ansvar för föreningen att stå för den
då behövliga upprustningen av fastigheten.
Föreliggande beslutsförslag avser inte att bryta tidigare beslut (Dnr 1998.52). Det
beslutet avsåg de renoveringsbehov som då fanns och frågan om framtida driftbidrag.
Men då detta avser en investering med sådana åtgärder där Boverket kan bidra med 50
procent av investeringen föreslås i detta fall att ansökan beviljas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tidigare beslut (Dnr 1998.52) ej tillämpas för detta investeringsbidrag och att föreningen Dellenkultur beviljas ett investeringsbidrag på 196 000 kronor ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt
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att utbetalningen av bidraget sker när föreningen redovisar att Boverket beviljat sin del
samt att föreningen redovisar sin egeninsats.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Stefan Bäckström (C) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att tidigare beslut (Dnr 1998.52) ej tillämpas för detta investeringsbidrag,
att bevilja föreningen Dellenkultur ett investeringsbidrag på 196 000 kronor ur
kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt
att utbetalningen av bidraget sker när föreningen redovisar att Boverket beviljat sin del
samt att föreningen redovisar sin egeninsats.
______
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§ 41 Ansökan från Dellenbanans vänner om bidrag för
genomförande av studenttävlingen, Delsbo Electric
Dnr 2013-572-860
Ärendebeskrivning
Föreningen Dellenbanans Vänner har ansökt om bidrag med 150 000 kronor som
delfinansiering av kostnader för genomförandet av studenttävlingen Delsbo Electric.
Tävlingen är ett sätt att fånga en miljömässigt intressant uppgift som kan stimulera till
utveckling och innovation. Tävlingen är öppen för gymnasier och högskolor/universitet. Uppgiften är att bygga fordon som på järnvägsspåret kan ta sig 3,3
kilometer med så liten strömförbrukning som möjligt.
Ansökan avser en del av den totalt budgeterade kostnaden på 380 000 kronor.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen har utifrån projektets idé stött tävlingen under flera år. Att ha ett miljöorienterat arrangemang i vår kommun som är riktat mot ungdom och innovation,
faller väl in i de ambitioner som ligger i kommunens målsättningar.
Storleken på bidraget är väsentligt högre än tidigare år. Detta motiveras av att det nu
görs en större satsning på information och genomslag för att få fler deltagare och fler
omgärdande arrangemang.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Dellenbanans vänner beviljas 150 000
kronor till arrangemanget Delsbo Electric, finansierat av kommunstyrelsens medel för
oförutsett.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Bengt-Åke Nilsson (C) att Dellenbanans
vänner beviljas 75 000 kronor till arrangemanget Delsbo Electric.
Kent Sjöberg (KD) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Dellenbanans vänner 75 000 kronor till arrangemanget Delsbo Electric,
samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2014 års
budget.
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§ 42 Ansökan från Amerikanska Bilklubben Hudiksvall
(Midnight Cruisers) om bidrag för genomförand av
Glada Hudik Summer Meet.
Dnr 2014-029-860
Ärendebeskrivning
Från Midnight Cruisers har det inkommit en ansökan om bidrag till Glada Hudik
summer meet. Föreningen har de senaste två åren genomfört motsvarande arrangemang, men önskar nu till sommaren 2014 utveckla det till att omfatta fler aktiviteter.
Ansökan är på 100 000 kronor och syftar till att säkerställa det utökade evenemanget,
samt utökad marknadsföring.
Evenemanget planeras att omfatta:
- Utställning av traktorer, mopeder och eventuellt gamla båtar
- Rally sprint på Kattvikskajen
- Ladies run (Biltur för tjejer)
- Bilutställning
- Cruising
- Biltester
Det är ett gratisevenemang utan entreavgifter.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen tycker att det är ett berikande evenemang som ger ett tillskott till
Hudiksvalls synlighet och marknadsföring. Evenemanget har dock inte status av något
jubileumsarrangemang. Det är inte heller kopplat till något rikstäckande sammanhang.
Kommunens prioritering är också i övrigt ett fokus på barn- och ungdomar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansöka avslås.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att föreningen beviljas
bidrag med 50 000 kronor till marknadsföring.
Håkan Rönström (M) yrkar på att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att
få en mer detaljerad budget över arrangemanget.
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Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms återremissförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
______
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§ 43 Utökat eget kapital i Inköp Gävleborg
Dnr 2014-112-050
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborg hanterar elinköp för Hälsinglands kommuner samt kommunernas
bolag som Clearing Client sedan 2004 på NASDAQ OMX. Att vara Clearing Client
innebär att man på elmarknaden Nordpool kan säkra elpriser och hantera pris- och
valutarisker.
För att vara Clearing Client har NASDAQ OMX infört nytt krav på eget kapital om
300 000 EUR. Inköp Gävleborg samordnar elupphandlingarna för de kommuner och
kommunala bolag som är anslutna. Aktivt upphandlas gemensam aktör som sköter
upphandlingen och aktiviteten på ”elbörsen”. Till detta har anslutna kommuner och
bolag en Elhandelsgrupp som följer och utvärderar området.
Om inte parterna tillsammans uppfyller detta krav utesluts Inköp Gävleborg som
gemensam part den 2014-04-01 från NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell
handel. Om vi blir uteslutna får det betydande ekonomiska konsekvenser för kraftportföljen och Inköp Gävleborgs ägare. Om vi inte kan kvarstå som Clearing Client
sker elleverans till spotpris, dvs vi faktureras spotpris på Nordpool utan att kunna
hantera pris- och valutarisk.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

För att hantera detta krävs inga utökade resurser. Likvida medel finns att tillgå på
gemensamt klientmedelskonto. Klientmedelskontot finns för situationer då höga
elspotpriser förekommer på elmarknaden. Vid samordningen av upphandlingsmodellen bidrog alla parter med medel för att skapa detta klientmedelskonto.
Hudiksvalls kommun med bolag = Medel på kontot 7 197 163, Andel 30,5%
Inom denna marginal finns utrymme att använda medel för den del av de 300 000
EUR som behöver omvandlas från klientmedel till eget kapital. För Hudiksvalls
kommun innebär det 815 655 kronor. Beloppet föreslås tillföras Inköp Gävleborg som
ägartillskott.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Inköp Gävleborg får ett ägartillskott
på motsvarande 30,5 % av 300 000 EUR, vilket är ca 815 655 kronor för att kunna
fortsätta handla el för Hudiksvalls kommuns räkning, finansierat genom en omvandling av klientmedel.
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Allmänna utskottet har föreslagit att Inköp Gävleborg får ett ägartillskott på motsvarande 30,5 % av 300 000 EUR, vilket är ca 815 655 kronor för att kunna fortsätta
handla el för Hudiksvalls kommuns räkning, finansierat genom en omvandling av
klientmedel, samt att beslutet gäller under förutsättning av att samtliga parter tillskjuter
sitt utökade ägartillskott, motsvarande sin andel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge Inköp Gävleborg ett ägartillskott på motsvarande 30,5 % av 300 000 EUR, vilket
är ca 815 655 kronor för att kunna fortsätta handla el för Hudiksvalls kommuns
räkning, finansierat genom en omvandling av klientmedel, samt
att beslutet gäller under förutsättning av att samtliga parter tillskjuter sitt utökade ägartillskott, motsvarande sin andel.
______
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§ 44 Ansökan från Forssågruppen AB om förlusttäckning
Dnr 2014-106-048
Ärendebeskrivning
Forssågruppen AB är ett kommunalt helägt dotterbolag där moderbolaget är
Hudiksvalls näringslivsbolag.
Forssågruppens uppdrag är att äga, förvalta och utveckla industrifastigheter för att
främja näringslivsutvecklingen. I en av fastigheterna med specifika önskemål och förutsättningar för etableringar har bolaget under en längre tid gjort hyresförluster.
Kommunen har i tidigare diskussioner och uppföljningar varit informerad om detta.
Fastigheten Östanbräck 1:103 (Fiberhuset) har förvaltats för att ha en specifik inriktning, mot att stödja ambitionen att var en del av satsningen att vara ledande inom
utvecklingsområdet fiberoptik.
Förvaltningsuppdraget har gett en ackumulerad förlust på 3 233 000 kronor som
balanserats inom bolaget. Det nu uppkomna behovet av ett tillskott för att täcka denna
förlust beror på att bolaget står inför att frigöra medel för att göra insatser i andra industrifastigheter för att utveckla dessa. Det finns andra industrifastigheter där befintliga företag vill utveckla sin verksamhet där Forssågruppen kan säkerställa en utveckling genom att göra erforderliga investeringar. Dessa täcks i det senare skedet via
de hyresintäkter som bolaget får in.
Med den bakgrunden ansöker Forssågruppen AB om att kommunen som ägare tillskjuter en förlusttäckning på 3 233 000 kronor, i form av ett ränte- och amorteringsfritt avskrivningslån, med 10 års löptid.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Forssågruppen AB beviljas en förlusttäckning på 3 233 000 kronor, i form av ett ränte- och amorteringsfritt avskrivningslån, med 10 års löptid.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Håkan Rönström (M) och Uno Jonsson
(S) jäv, och deltar ej vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kåge Wallner (MP) tillstyrker kommunledningsförvaltningens förslag med tillägget att
styrelsen för bolaget, för allmänna utskottet, närmare ska redovisa vilka åtgärder man
har vidtagit för att förhindra den uppkomna situationen.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Forssågruppen AB en förlusttäckning på 3 233 000 kronor, i form av ett
ränte- och amorteringsfritt avskrivningslån, med 10 års löptid.
______
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§ 45 Delsbo Nästa
Dnr 2013-099-510
Ärendebeskrivning
Under de senaste tre åren har två helt olika skeenden inträffat vilka båda sammanfaller
i behovet av en mer attraktiv genomfart av Rv 84 i Delsbo, ökad resandeström på Rv
84 och företaget SenseAirs möjlighet till kraftig expansion. Dessa skeenden har av
lokala initiativ i Delsbo lyfts fram som möjligheter till lokal utveckling. Kommunen har
svarat positivt på detta genom att först via HNA tillsätta en enklare form av förstudie
och som ett resultat av denna, tillsatt en styrgrupp. Arbetet kallas för Delsbo Nästa.
För att på ett mer fokuserat sätt arbeta med frågorna ansökte kommunen om medel
från LeaderHälsingebygden. Projekt Delsbo Nästa – projektledning beviljades 559 000 kr
för perioden 15 september 2013 till 15 juni 2014. En projektledare anställdes.
Projektidén för Delsbo Nästa – projektledning
• Att medverka, genom lokal mobilisering, till en attraktiv Rv 84 genom Delsbo i
syfte att locka till stopp, rast och återbesök.
• Att stimulera till ökad lokal handel och tjänster inom besöksnäringen i såväl
Delsbo som i hela Dellenbygden, inklusive Bjuråker och Näsviken.
• Att med en övergripande projektledare mobilisera och koordinera lokala
arbetsgrupper.
Nuvarande projekt slutar 15 jun 2014. Kommunens budget för 2014 innehåller vissa
medel för omkostnader i Delsbo Nästa under hösten men pga begränsat budgetutrymme under budgetprocessen äskades inga medel för projektledarens lön.
Med redovisning av aktuellt läge, och planer för utvecklingen som grund, äskar styrgruppen för Delsbo Nästa om ytterligare finansiering av projektet Delsbo Nästa –
projektledning för bemanning även under hösten 2014. Ambitionen är att knyta ihop
med 2015, då EU-medel förväntas kunna sökas, så att en lång sammanhängande insats
för Delsbo och Dellenbygden inklusive Bjuråker och Näsviken kan skapas från
oktober 2013 till december 2015.
Styrgruppen för Delsbo Nästa har föreslagit kommunstyrelsen besluta, att bevilja
145 000 till projekt Delsbo Nästa - projektledning för att möjliggöra bemanning även
hösten 2014, samt att medel tas ur KS oförutsedda utgifter.
Utvecklingsutskottet har tillstyrkt styrgruppens förslag.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M) och Susanne Östh (S) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 145 000 till projekt Delsbo Nästa - projektledning för att möjliggöra
bemanning även hösten 2014, samt
att medel tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter i 2014 års budget.
______
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§ 46 Prioritetsordning för fysisk planering
Dnr 2014-131-011
Ärendebeskrivning
Uppdraget att upprätta strategiska planeringsdokument och detaljplaner ges till plan och bygglovskontoret från kommunfullmäktige och byggnadsnämnden.
Användandet av en politiskt förankrad prioriteringslista för vilka områden som ska
planeras är ett starkt medel för att föra utvecklingen av kommunen framåt och förverkliga den långsiktiga visionen ”blomstrande näringsliv, hållbara livsmiljöer och
samhällsservice av högsta kvalité”.
Mängden ärenden, antalet handläggare och handläggningstiden är faktorer som gör att
det är viktigt att skapa en överblick över prioriterade områden för planlagd mark, för
att främja kommunens utveckling. Plan- och bygglovskontoret har tagit fram en
prioriteringslista i sammarbete med tekniska förvaltningen.
Syftet med prioriteringsordningen är att peka ut vilka detaljplaner som är viktigast för
att säkerställa behovet av mark för småhus (kommunal tomtkö), småhus (privat), flerbostadshus, störande verksamheter, icke störande verksamheter, kontor, infrastruktur,
stadsutveckling, tätort, landsbygd genom att rangordna vilken/vilka planer i de olika
kategorierna som ska göras först.
Plan-och bygglovskontoret har föreslagit att den bifogade prioriteringsordningen ska
gälla för kommunens arbete med detaljplaner, samt att prioriteringslistan ska uppdateras och beslutas en gång varje halvår.
Utvecklingsutskottet-plan har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström bifall till plan- och bygglovskontorets förslag med ändringen att Kattvikskajen flyttas från rubriken Flerfamiljshus prioritet 1 till rubriken Kontor prioritet 1.
Mikael Löthstam (S) yrkar enligt följande
Strategisk planering: området som ligger väster om Medskog mot Forsa läggs in 2015
och planeringen av ny industrimark snabbas upp.
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Detaljplaner: Västra hamnen med Kattvikskajen prioriteras före Köpmanberget. I avvaktan på Västra hamnen prioriteras Fiskebyvägen ned. I planen bör också Lis-området i Iggesund läggas in.
Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Håkan Rönströms förslag.
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter, efter ajorneringen återupptas förhandlingarna.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan
Rönströms förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den röstar bifall till Håkan Rönströms
förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Mikael Löthstams förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) röstar
ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S) och Göran Thapper (S) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 8 ja-röster mot 6 nej-röster, en ledamot är frånvarande.
Kommunstyrelsen har således bifallit Håkan Rönströms förslag.
Kommunstyrelsens beslutar
att den bifogade prioriteringsordningen, med ändringen att Kattvikskajen flyttas från
rubriken Flerfamiljshus prioritet 1 till rubriken Kontor prioritet 1, ska gälla för
kommunens arbete med detaljplaner, samt
att prioriteringslistan ska uppdateras och beslutas en gång varje halvår
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S) och Göran Thapper (S).
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§ 47 Regionalt samarbetsprojekt - Fishing in the middle of
Sweden
Dnr 2014-045-435
Ärendebeskrivning
Bollnäs kommun har lämnat in förfrågan till Hudiksvalls kommun om ett regionalt
samarbetsprojekt, Fishing in the Middle of Sweden.
Bakgrund

I Gävleborgs län har det sedan år 2010 drivits två Leader projekt med inriktning på
sportfisketurism genom Hälsingland fishing och fisketurism i Gästrikland. Projektens
idé har varit att lyfta fram och skapa möjligheter till att öka vattennära turismsatsningar
tillsammans med det nationella turismfiskeprojektet, Sweden fishing. Projekten har
tillsammans jobbat för att få europeiska kontakter med resebyråer och fiskemagasin i
Europa för att locka sportfisketurister till vår region och skapa affärskanaler med
företag. Då de båda projekten löper ut under våren 2014, har Bollnäs kommun fått
frågan om att som projektägare och i samarbete med andra kommuner, fortsätta arbetet under tre år i ett nytt regionprojekt, Fishing in the middle of Sweden. Målen i det
nya projektet är att fortsätta fördjupa samarbetet med Holland och Polen samt jobba
på att hitta researrangörer och skribenter i Tyskland, Belgien och Frankrike som vill
komma till Hälsingland och Gästrikland på visningsresor och möta företagen i projektet. En marknadsföringsfilm ska framställas.
Finansieringen av projektet för år 2014, 2015 och 2016 föreslås ska ske med 50 % från
kommunerna i Gävleborgs län och 50 % från Region Gävleborg.
Enligt fördelningsnyckel för kommunerna, kan Hudiksvalls kommun del av medfinansieringen för åren, uppgå till totalt 274 000 kronor. Detta beroende på hur många
kommuner som ansluter sig.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Projektet bygger på ett väl genomfört projekt inom Leader. Det har utförts av
personer med god kännedom om så väl fisket som vikten av lokal förankring för att nå
resultat. Det nya projektet avser att fortsätta arbetet och verkligen kunna skörda det
som såtts i det första projektet.
Projektets verksamhet ligger helt i linje med Hudiksvalls ambition att utveckla besöksnäringen så väl för kusten, staden som inlandet. Inte minst förstärker projektet
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Dellenbygden som sammahållet besöksmål genom denna aktivitet på och invid
Dellensjöarna.
Projektet har en tydlig näringslivsprofil och når en bred flora av företag, ofta verksamma på landsbygden, även utöver de som klassas som ”sportfiske”.
De horisontella kriterierna jämställdhet, miljö och integration ges genom projektet
unika möjligheter att nå resultat som sällan kan ses i ett och samma projekt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen tillstyrker att
Hudiksvalls kommun går in som medfinansiär i projektet Fishing in the Middle of
Sweden.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde tillstyrker Mikael Löthstam (S), Bengt-Åke
Nilsson (C), Kent Sjöberg (KD) och Ann Berg (FP) kommunledningsförvaltningens
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att gå in som medfinansiär i projektet Fishing in the Middle of Sweden.
______
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§ 48 Scenplats Glada Hudik
Dnr 2012-192-861
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun beviljade Föreningen Scenplats Glada Hudik, en förlusttäckningsgaranti på 250 000 kronor för föreställningen “Forsa Blått”,
§ 222/2012. Produktionen, som skulle ha haft premiär i maj 2013, sköts upp och
föreningen nyttjade inte garantin. Kommunstyrelsen beslutade då, § 233/2013, att den
outnyttjade förlusttäckningsgarantin skulle kvarstå och beaktas i budgetarbetet för år
2015.
Föreningen önskar nu att den beviljade förlusttäckningsgarantin som inte nyttjats ska
omvandlas till bidrag och läggas in i en ny större ansökan som rör ytterligare två
produktioner, 1721 och Ett bloss i natten.
För produktionen 1721 som planeras att spelas år 2015 ansöker man om 800 000
kronor i bidrag från kommunen. År 2016 sätts Forsablått upp och ansökan till
kommunen är 250 000 kronor, samt ansöker man 450 000 kronor för sista produktionen, Ett bloss i natten, som sätts upp 2017.
Totalt omfattar ansökan, 1 500 000 kronor från kommunen (varav 250 000 kronor
redan beviljats som förlusttäckningsgaranti).
Föreningen ansöker också om bidrag från andra aktörer, bl. a. Arvsfonden och
Hudiksvalls sparbank.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar projektledare Ulrica Beijer i ärendet.
Håkan Rönström (M), Mikael Löthstam (S), Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP),
Stefan Bäckström (C) och Siw Karlsson (S) yrkar bifall till bidraget.
Kommunstyrelsen beslutar
att under förutsättning att övriga intressenter beviljar sökta bidrag, bevilja projektet
scenplats Glada Hudik bidraget i sin helhet,
att kommunen årligen kan ompröva projektet om tänkta målsättningar inte följs, samt
att de sökta beloppen beaktas i budgetarbetet för respektive år 2015, 2016 och 2017.
______
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§ 49 Remiss- Innovations- och näringslivsprogram
Dnr 2014-064-140
Ärendebeskrivning
Region Gävleborg har lämnat, Innovations- och näringslivsprogram 2014 – 2020, på
remiss till kommunen. Synpunkter ska vara Region Gävleborg tillhanda senast 21 mars
2014.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Hudiksvalls Näringslivs AB
sammanställt ett förslag till svar som skickats ut och redovisas på kommunstyrelsens
sammanträde av projektledare Moniqa Klefbom.
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget till yttrande på remissen Innovations- och näringslivsprogram.
______
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§ 50 Information om skolinspektionens granskning av
Hudiksvalls skolor
Ärendebeskrivning
Lär- och kulturchef Ingela Rauhala informerar kommunstyrelsen om skolinspektionens förestående tillsyn och granskning av Hudiksvalls kommuns skolor.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 51 Allmänna bidragskriterier för kulturstöd
Dnr 2014-077-860
Ärendebeskrivning
Vid lärande- och kulturnämndens sammanträde 16 maj 2013 beslutade nämnden att
lämna ett förslag till kommunfullmäktige om ändrade regler för kommunala bidrag till
studieförbunden. De regler som gäller idag har beslutats av kommunfullmäktige,
§48/2010.
Kulturavdelningen har sett över samtliga bidrag inom kulturen och lämnat förslag på
allmänna bidragskriterier för kulturstöd i Hudiksvalls kommun. I översynen av allmänna bidragskriterier för kulturstöd ingår förslag till nytt regelverk för kommunala
bidrag till studieförbundens lokala organisationer i Hudiksvalls kommun. I det nya
förslaget kan följande bidrag sökas:
Arrangörsföreningsbidrag

Föreningar, studieförbund och organisationer som bedriver kulturell verksamhet i
Hudiksvalls kommun kan söka arrangörsföreningsbidrag. Syftet med bidraget är att
möjliggöra ett brett kulturellt utbud för kommunens medborgare både i form av
studiecirklar samt offentliga kulturella evenemang. För föreningar gäller även att
föreningen uppfyller grundläggande föreningskrav gällande organisation och redovisning.
Arbetsstipendium

Professionella kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt utvecklingsarbete
eller projekt som gynnar konstnärlig utveckling och stärker Hudiksvalls kulturliv. Syftet
är att skapa möjligheter att som enskild konstnär eller fristående grupp driva och
genomföra konstnärligt utvecklingsarbete i kommunen.
Kulturstipendium (regler antagna av kommunfullmäktige § 33/04)

Hudiksvalls kommuns kulturstipendium utdelas till enskild person, grupp eller organisation. Kulturstipendium är avsett att uppmärksamma och uppmuntra hög konstnärlig
kvalitet inom litteratur, musik, bildkonst, film, foto, teater, dans, folkbildning och därmed jämförbara områden. Syftet skall vara att utveckla kulturlivet i Hudiksvalls
kommun i enlighet med kommunens kulturpolitiska program.
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Projektbidrag

Bidraget avser att ge föreningar och organisationer inom kommunen möjlighet att
genomföra kulturprogram, utvecklingsarbete och arrangemang.
Ungkulturpengar

Ungdomar mellan 13 och 25 år och bor i Hudiksvalls kommun kan söka pengar till
evenemang hos Hudiksvalls kommuns kulturavdelning.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget till
nytt regelverk för kommunala bidrag till studieförbundens lokala organisationer i
Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kulturchef Sofia Nohrstedt i ärendet.
Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till lärande- och kulturnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till nytt regelverk för kommunala bidrag till studieförbundens lokala
organisationer i Hudiksvalls kommun.
______
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§ 52 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning
Hälsingland
Ärendebeskrivning
Hälsingerådet har föreslagit Hälsinglands kommuner att bilda ett kommunalförbund
för gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i landskapet. Syftet är att skapa en
utbildningsverksamhet som är attraktiv för de studerande och stärker kommunernas
konkurrenskraft och ekonomi. En projektorganisation har fastställts och en förbundsordning har tagits fram.
Tidsplanen för ärendet är:
26 mars i Hälsingerådet
22 april allmänna utskottet
8 maj kommunstyrelsen (alt 5 juni)
26 kommunfullmäktige (alt 16 juni)
Följande vägvalsfrågor måste klaras ut:
⋅

Förbundsfullmäktige eller direktion?

⋅

Kan ordförande utses från vilken kommun som helst av de 4 som ingår?

⋅

Inflytande efter kommunstorlek eller inte?

⋅

Sätesort?

⋅

Lokalisering för förbundsledning och stödfunktioner?

⋅

Kommunernas rätt att yttra sig för principiella beslut?

⋅

Ekonomiska villkor? Tex olika ingångsläge, tomma lokaler….Är vi beredda att
acceptera en viss merkostnad under en tid?

Kommunstyrelsen diskuterade vägvalsfrågorna vid sina sammanträden 13 januari 2014
och 6 februari 2014.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuterar kommunstyrelsen vägvalsfrågorna
igen för att ge underlag för fortsatta diskussioner/förhandlingar med övriga berörda
kommuner.
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§ 53 Exploateringsavtal avseende utökning av sågverket i
Iggesund (Holmen Timber)
Dnr 2014-072-283
Ärendebeskrivning
Holmen Timber har planer på en utbyggnad av sågverket i Iggesund för att klara en
produktionsökning från 350 000 m3 till 550 000 m3 sågad vara/år. Holmen Timber har
därför ansökt om en planändring hos byggnadsnämnden. Utbyggnaden av sågverket
kommer innebära att Ringvägen stängs av.
Exploateringen innebär att gatumark och andra anläggningar berörs och måste byggas
om eller anpassas till de nya förutsättningarna. Vidare måste nya anläggningar byggas
för att förse området med erforderliga funktioner.
Exploateringsavtalets syfte är att identifiera ovannämnda behov samt reglera rättigheter och skyldigheter mellan i avtalet ingående parter (Hudiksvalls kommun och
Holmen Timber AB).
Det är därför viktigt att planförslaget och exploateringsavtalet går hand i hand genom
de politiska instanserna för att sedan, vid samma tillfälle, behandlas i kommun-fullmäktige.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna upprättat exploateringsavtal.
Utvecklingsutskottet-plan har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) och Mikael Löthstam
(S) bifall till utvecklingsutskottet-plans förslag med tillägget att avtalet godkänns under
förutsättning att Ringvägen hålls öppen tills att det beskrivna projektet kräver en
stängning och att Holmen fattar beslut om investeringsmedel för Sågverket i Iggesund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal med tillägget att avtalet godkänns under förutsättning att Ringvägen hålls öppen tills det beskrivna projektet kräver en stängning
och att Holmen fattar beslut om investeringsmedel för Sågverket i Iggesund.
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§ 54 Konkretisering av de övergripande målen
Dnr 2013-426-012
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk arbetsgrupp, Kvalitetsberedningen, fick i uppdrag av kommunfullmäktige, §156/2012, att konkretisera de övergripande målen för Hudiksvalls kommun.
Uppdraget var dels att konkretisera målen och dels att utarbeta förslag till indikatorer
så att måluppfyllelsen kan mätas. Uppdraget har utgått från ett medborgarperspektiv.
Arbetet har genomförts i gott samförstånd och utgått ifrån tidigare genomförda undersökningar samt enkätsvar från en webbundersökning som genomfördes under juni till
september 2013. Där fick medborgarna möjlighet att svara på ett antal frågor om hur
man vill att det ska vara i Hudiksvalls kommun år 2020.
Resultatet av gruppens arbete finns beskrivet i bifogade dokument. Texten beskriver
hur Hudiksvalls kommun vill uppfattas år 2020. Förslaget till indikatorer är hämtade
från redan befintliga källor så att de ska kunna jämföras med andra kommuner och inte
kräva ytterligare insamlingsarbete.
Förslaget har skickats ut på remiss till partierna och förvaltningschefer och kvalitetsberedningen har bearbetat förslaget utifrån inkomna yttranden. Förslaget
presenterades för kommunfullmäktiges presidium och gruppledarna den 13 december
2013 och det beslutades att förslaget skulle gå ut på ytterligare en remissrunda till
partierna. Därefter har kvalitetsberedningen bearbetat förslaget igen.
Kvalitetsberedningen har föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget,
Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kvalitetsberedningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde görs vissa redaktionella ändringar i texten.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget, Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande
indikatorer.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

41 (65)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-13

Kommunstyrelsen

§ 55 Försäljning av skogsfastigher, Silja 3:9, 4:7 och TunaFors 1:33 m fl.
Dnr 2013-560-253
Ärendebeskrivning
Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Fors 1:33 m.fl., har varit ute till försäljning i samband med försäljningen av delar av kommunens skogsinnehav.
Båda objekten har sålts via budgivning bland anmälda intressenter.
Objekt

Utgångspris

Kontraktspris

Tuna-Fors

2 550 000

3 350 000
(juridisk)

Silja

1 375 000

1 950 000
(fysisk)

Kontraktspriserna resulterar i följande nyckeltal:
kr/ha

kr/m3sk

m3sk/ha

Silja 56 ha

42 952

367 (291)

117

Tuna-Fors 79 ha

45 209

355

127

Lokalt snitt 2013

39 915

289

138

%

Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta
att försälja Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. enligt upprättade avtal, samt att utropsris (= accepterat pris) för nästkommande objekt ska ligga i intervallet
300-360 kr/m3sk.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Ann Berg (FP) att Silja 3:9, 4:7 och TunaForsa 1:33 m.fl. försäljs enligt upprättade avtal samt att initiera en särskild
direktivdebatt i kommunfullmäktige angående kommunens skogsinnehav, hur skogen
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bör skötas, användas och dess betydelse för kommuninvånarna, särskilt den tätortsnära
skogen.
Mikael Löthstam (S)och Delshad Saleh (V) yrkar avslag på Ann Bergs förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Ann Bergs förslag.
Kåge Wallner (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Ann Bergs förslag om
att Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. försäljs enligt upprättade avtal, och finner
att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Ann Bergs
förslag röstar JA, den som det ej vill röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen
avslagit Ann Bergs förslag om att Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. försäljs.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP) och Jan-Erik Jonsson (C) röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Göran Thapper (S) och Delshad Saleh (V) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 avstår från att rösta.
Eftersom röstetalet blir lika lägger ordföranden sin utslagsröst till förmån för jarösterna, dvs Ann Bergs förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Ann Bergs förslag om att
initiera en direktivdebatt om kommunens skogsinnehav, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att försälja Silja 3:9, 4:7 och Tuna-Forsa 1:33 m.fl. enligt upprättade avtal, samt
att initiera en särskild direktivdebatt i kommunfullmäktige angående kommunens
skogsinnehav, hur skogen bör skötas, användas och dess betydelse för kommuninvånarna, särskilt den tätortsnära skogen.
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Emot beslutet om försäljning reserverar sig Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S),
Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Göran Thapper (S)
och Delshad Saleh (V).
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§ 56 Förstudie av ny central busshållplats på Bankgränd i
Hudiksvall
Dnr 2014-130-326
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har sedan en tid fört överläggningar med Landstinget Gävleborg
och dess förvaltning X-Trafik för att utveckla busstrafiken i Hudiksvalls kommun. Dit
hör att skapa ett bättre linjenät för stadstrafiken i Hudiksvall och förbättra linjedragningen från Hudiksvall och västerut (Sörforsa/Näsviken respektive
Delsbo/Ljusdal) samt söderut (Iggesund/Njutånger/Enånger).
Förändringarna kan medföra ökad turtäthet, snabbare förbindelser och ökad nåbarhet
till attraktiva målpunkter. En förstärkt kollektivtrafik handlar i grunden om att arbeta
för ökad hållbarhet. När fler väljer kollektivtrafik i stället för bil kan den ekologiska
hållbarheten öka. Satsningar på kollektivtrafik kan också leda till ökad social hållbarhet,
t.ex. genom att resor görs tillgängliga för dem som av olika anledningar inte kan åka
bil. En förstärkt kollektivtrafik på sträckan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal medför också
att de två arbetsmarknadsregionerna Ljusdal respektive Hudiksvall kan knytas närmare
varandra vilket kan påverka den ekonomiska hållbarheten.
En viktig förutsättning för att kunna förstärka kollektivtrafiken i Hudiksvall är ett
annat hållplatsläge för hållplats Centrum. I dagsläget är centrumhållplatsen belägen på
Drottninggatan, dels mitt emot Guldsmeden och dels vid Lillfjärden norr om
Kålhagsgatan. Kommunen och X-Trafik har tillsammans analyserat en rad olika
lösningar och har kommit fram till att Bankgränd måste nyttjas som ny centrumhållplats. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott-plan har informerats om föreslagna
förändringar i oktober 2013 (§ 13/2013).
Fördelaktiga effekter av en placering vid Bankgränd är exempelvis:
•

restiden från flera viktiga målpunkter kan förkortas.

•

knyts bättre ihop med Resecentrum samt stadsbussarnas huvudhållplats vid
Sundsesplanaden, dvs. stadslinjenätet knyts bättre ihop med fjärrbusslinjenätet.

•

fjärrbussarna behöver inte längre åka via Drottninggatan.

•

trafikmässigt ett förbättrat flöde genom korsningen, Skvallertorget.
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Förutsättningar för uppdraget

Kommunledningsförvaltningen har ansett att det är angeläget att det nya busstorget
präglas av en öppenhet och luftighet så att blickfånget österut mot havet och känslan
av närhet till stadsdelen Kattvikskajen, som är i planeringsstadiet, inte går förlorade.
Kommunfullmäktige har anslagit 250 000 kronor för ett fördjupat arbete i 2014 års
investeringsbudget och 2 500 000 kronor för investering år 2015.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen ger tekniska
nämnden i uppdrag att genomföra en teknisk förstudie inkluderande en förprojektering av ny central busshållplats (”busstorg”) på Bankgränd i Hudiksvall.
Resultatet av förstudien används som underlag i arbetet med investeringsbudgeten
2015. I investerings-budgeten för 2014 har kommunfullmäktige avsatt 250 000 kronor
för detta arbete.
Utvecklingsutskottet-plan har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Håkan Rönström (M)yrkar att formuleringen ”inklusive förprojektering” utgår i utvecklingsutskottets förslag samt att följande tillägg görs:
att tidigare beslutad trafikplan (kf §127/2011) för Kattvikskajen/Möljen ska redovisas
senast i samband med förstudien, samt
att förstudien även ska inbegripa konsekvenserna för det totala trafikflödet samt belysa
kommunikationsstråket för cyklister och fotgängare mellan centrala staden och
hamnen.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag i sin helhet.
Delshad Saleh (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Håkan Rönströms förslag.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter, efter 10 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottets
förslag eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Håkan Rönströms förslag.
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Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till tekniska nämnden att genomföra teknisk förstudie av ny centrumhållplats på Bankgränd inom ramen 250 000 kronor,
att resultatet av studien utgör underlag i arbetet med investeringsbudget för 2015,
att tidigare beslutad trafikplan (kf § 127/2011) för Kattvikskajen/Möljen ska redovisas
senast i samband med förstudien, samt
att förstudien även ska inbegripa konsekvenserna för det totala trafikflödet samt belysa
kommunikationsstråket för cyklister och fotgängare mellan centrala staden och
hamnen.
______
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§ 57 Bolagisering av IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering
Dnr 2011-229-633
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 34/2012, att uttrycka en viljeinriktning om att en
bolagisering av IFTAC ska ske samt gav kommunchefen i uppdrag att förbereda en
bolagisering av IFTAC genom framtagande av nödvändiga dokument som bolagsordning och ägardirektiv.
Kommunfullmäktige beslutade § 9/2014 att uppdra till kommunstyrelsen att anskaffa
ett aktiebolag i syfte att bolagisera den kommunala verksamheten IFTAC, Institutet
för fiberoptisk utbildning och certifiering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunchefen att se till att ett aktiebolag i syfte att bolagisera den
kommunala verksamheten IFTAC, Institutet för fiberoptisk utbildning och
certifiering, anskaffas.
______
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§ 58 Rekommendation ang. Fiberstadens uppdrag inom
bredbandsområdet
Dnr 2014-110-522
Ärendebeskrivning
Sedan slutet av 1990-talet har Hudiksvalls kommun haft visionen om att skapa ett
fiberoptiskt centrum av internationell klass i Hudiksvallsområdet. De satsningar som
gjorts har skett i form av fyra utvecklingsspår, utbyggnad av ett fiberoptiskt stadsnät,
Centrumbildning för forskning och utveckling – Fiber Opticvalley (FOV), uppbyggnad
av testbäddsverksamhet samt utbildningsverksamhet inom ramen för den kommunala
vuxenutbildningen – IFTAC.
Utbyggnad av det fiberoptiska stadsnätet - Bakgrund
Kommunen började 1996 att bygga ett fiberoptiskt stadsnät. Under de första åren var
det enbart kommunens verksamheter som var anslutna och utbyggnaden skedde i
huvudsak för egna medel.
Kommunfullmäktige beslöt i slutet av 2002 att driva stadsnätet vidare i projektform
Projektet Hudiksvalls stadsnät upphörde under år 2006 i och med att verksamheten
övergick till det nybildade bolaget Fiberstaden AB. Enligt det avtal som då tecknades
mellan kommunen och Fiberstaden framgick att bolaget skulle agera som en lokal
kommunikationsoperatör och internetleverantör i regionen. Det av kommunen ägda
fiberoptiska kommunikationsnätet med tillhörande utrustning hyrdes ut till
Fiberstaden som skulle svara för utbyggnad av nätet samt för drift och underhåll.
Under åren 2006 till och med 2008 redovisade bolaget ett positivt ekonomiskt resultat.
Gunillaprojektet
Frågan om ett fördjupat samarbetsprojekt inom det fiberoptiska området började
diskuteras i januari 2008. Diskussionerna fördes mellan Ericsson AB, Zitius AB och
kommunen. Det resulterade i ”Gunillaprojektet” som syftade till att
•

Öka antalet fiberanslutna kommuninvånare samt urvalet av tjänster i stadsnätet.

•

Skapa ett öppet stadsnät med valfrihet för invånarna.
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•

Etablera forskning och utveckling i Hudiksvall inom produktområdet fiber till
hemmet.

•

Skapa fler utbildningar inom det fiberoptiska området med utgångspunkt från
Hudiksvall.

Det visade sig ganska snart att projektet hade svårt att uppnå de uppsatta målen. För
Fiberstaden AB kom det att innebära att de tidigare årens överskott förvandlades till
ett underskott. För att inte äventyra Fiberstadens ekonomi fattade kommunfullmäktige
beslut om en årlig förlusttäckningsgaranti. Sedan 2010 har det uppgått till ca 3,5
miljoner per år.
Mot bakgrund av detta och ett omstruktureringsarbete som påbörjades inom Ericsson
upptogs diskussioner om ett förtida avslut av Gunillaprojektet. Eftersom det avtal som
var tecknat mellan Fiberstaden och Zitius hade en löptid till april 2014 så fortsatte
Zitius som kommunikationsoperatör och internetleverantöransvarig. Ericsson överlämnade dessutom sin del av projektet till Zitius. I uppgörelsen om avvecklingen av
”Gunillaprojektet” förbättrades dock Fiberstadens ekonomiska situation något, vilket
gjorde att behovet av förlusttäckning från kommunens sida minskade.
Handlingsalternativ för det fortsatta arbetet
När avtalet mellan Fiberstaden och Zitius går ut i april 2014 finns några handlingsalternativ.
1.
2.
3.
4.

Förlängning /eventuell omförhandling av avtalet med Zitius
Upphandling av kommunikationsoperatör och internetleverantör.
Försäljning av hela stadsnätet.
Fiberstaden tar tillbaka ansvaret som kommunikationsoperatör och internetleverant

Ur såväl ekonomiskt som strategiskt perspektiv vore det i nuläget sannolikt bäst om
Fiberstaden går upp i värdekedjan, d.v.s. att återta ansvaret som kommunikationsoperatör och internetleverantör. Ur konkurrenssynpunkt är det dock nödvändigt att
även andra internetleverantörer ges möjligheter, att på samma villkor som Fiberstaden,
leverera internet via stadsnätet. Det innebär att det ”öppna stadsnätet” bibehålls. All
försäljning av tjänster som använder internet som bärare bör dock av samma skäl
lämpligen ske av andra aktörer än Fiberstaden. Med en sådan lösning kvarstår
Hudiksvalls kommun som ägare av nätet. Fiberstaden fortsätter liksom idag att hyra
nätet.
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Investeringsmodell för bredbandsutbyggnad
Den investeringsmodell som tillämpas för bredbandsutbyggnaden innebär att
kommunen avsätter ett årligt investeringsutrymme. Under de senaste åren har det varit
ca 5 miljoner. Projektering och genomförande hanteras av Fiberstaden. För genomförda investeringar påförs Fiberstaden en kapitalkostnad som sedan ska täckas av de
avgifter man tar in vid försäljning av tjänster. Det innebär svårigheter för Fiberstaden
att genomföra nätdragningar som inte är kommersiellt bärkraftiga. Tack vare att man
lyckats väl med bidragsansökningar har man hittills ändå kunna genomföra omfattande
byggnationer på landsbygden. Sannolikt kommer möjligheten att erhålla bidrag att
begränsas vilket då innebär att icke kommersiellt bärkraftiga investeringar kommer att
avstanna. Den nuvarande modellen innebär också att vissa utbyggnader som är angelägna ur ett samhällsperspektiv men inte har möjlighet att finansieras genom avgifter
är mycket svåra att genomföra. För att komma tillrätta med detta bör en ny investeringsmodell utarbetas.
--------------Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls stadsnät även fortsättningsvis ska ägas av Hudiksvalls kommun, att Hudiksvalls stadsnät ska vara ett
”öppet stadsnät”, d.v.s. att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda olika aktörer möjlighet att leverera internettjänster samt, att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag
att utarbeta en ny investeringsmodell för bredbandsutbyggnad som ger Fiberstaden
större möjligheter att agera på ett affärsmässigt sätt. Dessutom har kommunfullmäktige föreslagits besluta rekommendera Fiberstaden att bli kommunikationsoperatör för Hudiksvalls stadsnät samt att som en av flera, på ett konkurrensneutralt
sätt, leverera internet i Hudiksvalls stadsnät.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att Hudiksvalls stadsnät även fortsättningsvis ska
ägas av Hudiksvalls kommun, att Hudiksvalls stadsnät ska vara ett ”öppet stadsnät”,
d.v.s. att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda olika aktörer möjlighet att leverera
internettjänster, att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett förslag
till en investeringsmodell för bredbandsutbyggnad, samt att Fiberstaden
rekommenderas bli kommunikationsoperatör för Hudiksvalls stadsnät och som en av
flera, på ett konkurrensneutralt sätt, leverera internet i Hudiksvalls stadsnät.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

51 (65)

Sammanträdesdatum

2014-03-13

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls stadsnät även fortsättningsvis ska ägas av Hudiksvalls kommun,
att Hudiksvalls stadsnät ska vara ett ”öppet stadsnät”, d.v.s. att på ett konkurrensneutralt sätt erbjuda olika aktörer möjlighet att leverera internettjänster,
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till en investeringsmodell för bredbandsutbyggnad, samt
att rekommendera Fiberstaden att bli kommunikationsoperatör för Hudiksvalls stadsnät och som en av flera, på ett konkurrensneutralt sätt, leverera internet i Hudiksvalls
stadsnät.
______
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§ 59 Försäljning av Varvet 6:3 och 6:7
Dnr 2014-073-253
Ärendebeskrivning
Tekniska förvaltningen avser att försälja Varvet 6:3 och 6:7, till JK Specialsnickeri (JK).
JK har för avsikt att uppföra en byggnad för 4-5 olika verksamheter och kommer att ta
båda fastigheterna i anspråk. De olika verksamheterna består bland annat av specialsnickeri, tillverkning av produkter inom marknadsföring och reklam samt produktutveckling av material inom framförallt transportområdet. Det är med andra ord fråga
om verksamheter av icke-störande natur som bedöms utgöra lämpliga verksamheter i
området.
När väl JK fått samtliga hyresgäster och finansiering på plats, vill han gå snabbt fram
med köp och påföljande byggnation. I syfte att bli mer företagsvänliga och öka
servicegraden gentemot entreprenörer som vill satsa på nyproduktion i Hudiksvall, vill
tekniska förvaltningen förkorta ledtiderna vid en försäljning av kommunal mark. Om
det vid försäljningstillfället redan finns ett godkännande av kommunfullmäktige att
sälja en specifik fastighet enligt i avtalet uppställda villkor, förkortas själva försäljningen med ca 2 månader.
Det kommunfullmäktige godkänner, enligt detta upplägg, är att fastigheterna får säljas
enligt villkoren i köpeavtalet. Det kommunfullmäktige delegerar till tekniska nämndens
arbetsutskott via tekniska nämnden är beslutet att verkställa försäljningen av fastigheterna om förutsättningarna i avtalet uppfylls.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat
köpeavtal med JK Specialsnickeri avseende fastigheterna Varvet 6:3 och 6:7, samt att
delegera till tekniska nämnden att verkställa beslut om försäljning av fastigheterna i
enlighet med godkänt köpeavtal när bygglov har beviljats samt när tekniska förvaltningen bedömer att finansieringen är säkrad för projektet.
Allmänna utskottet tillstyrkt tekniska nämndens förslag med tillägget att köpeskillingen
bokförs i eget kapital.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köpeavtal med JK Specialsnickeri avseende fastigheterna
Varvet 6:3 och 6:7,
att delegera till tekniska nämnden att verkställa beslut om försäljning av fastigheterna i
enlighet med godkänt köpeavtal när bygglov har beviljats samt när tekniska förvaltningen bedömer att finansieringen är säkrad för projektet, samt
att köpeskillingen bokförs i eget kapital.
______
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§ 60 Ekonomisk redovisning ang. kommunens energi- och
klimatrådgivning
Dnr 2014-043-403
Ärendebeskrivning
Energimyndigheten har beviljat Hudiksvalls kommun ett bidrag om 315 000 kronor
för år 2013, för energi- och klimatrådgivning.
Energirådgivare Johan Ringmar har sammanställt en redovisning av förbrukade medel
för kalenderår 2013 som tillställts Energimyndigheten.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
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§ 61 Verksamhetsplan 2014 för energi- och klimatrådgivning
Dnr 2014-044-403
Ärendebeskrivning
För att vara berättigad till bidrag från Energimyndigheten för energi- och klimatrådgivning ska kommunen årligen rapportera in till myndigheten en verksamhetsplan
för det kommande året, ekonomisk redovisning för föregående år samt en aktivitetsrapport vid årets slut för uppföljning av årets verksamhet.
Energirådgivare Johan Ringmar har sammanställt en verksamhetsplan för år 2014, som
tillställts Energimyndigheten.
Allmänna utskottet har föreslagit att verksamhetsplanen antas.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta verksamhetsplan 2014, för energi- och klimatrådgivning i Hudiksvalls
kommun.
______
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§ 62 Medborgarförslag om kommunens utbud gällande
turism på webben.
Dnr 2013-354-035
Ärendebeskrivning
Karin Hjelm, Delsbo har väckt ett medborgarförslag om att omsätta Hemnets idé på
webben, till turism. Kartor och information gällande turism skulle kunna samlas och
på ett enkelt sätt vara tillgängligt via appar.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Förslaget beskriver en idé som är viktig för kommande marknadsföring till teknikanvändande besökare. Användningsområdena är många vilket också beskrivs i förslaget. Det finns många leverantörer av de olika appar och kartfunktioner som beskrivs
i förslaget. Turistbyrån kommer att tillsammans med destination Glada Hudik att ta
upp kontakterna under hösten 2014. Arbetet kommer också att samordnas med det
som redan nu görs inom destination Glada Hudik. En utredning måste göras som fastställer hur vi utvecklar de hemsidor som redan finns samt hur finansieringen ska vara
av de appar och kartfunktioner som är önskvärda. En viktig fråga är också hur man
undviker höga kostnader för besökare, framförallt utländska.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

57 (65)

Sammanträdesdatum

2014-03-13

Kommunstyrelsen

§ 63 Medborgarförslag om dragning av dubbelspårig
järnväg genom Hudiksvall
Dnr 2012-189-035
Ärendebeskrivning
Per Helander, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag som rymmer en ny, grund
tunnellösning för att kunna behålla järnvägen och järnvägsstationen i nuvarande
centrala läge vid en dubbelspårsutbyggnad. Den grunda tunnellösningen möjliggörs
enligt förslagsställaren genom att utloppet från Lillfjärden flyttas från Strömmingssundet genom en ny kanal till ett område söder om Kattvikskajen. Därigenom kan
tågtunnellösningen bli mindre djup jämfört med en tunnel som måste gå under nuvarande utlopp i Strömmingssundet.
Det pågår ett arbete med att planera för en dubbelspårsutbyggnad längs Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall. Under 2010 genomförde Trafikverket en förstudie för
dubbelspår, där bland annat olika tunnellösningar prövades. Under 2013 har
kommunen intensifierat arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för ett dubbelspår på järnväg genom kommunterritoriet.
Frågan om järnvägsdragning i eller bredvid Hudiksvalls stad torde tillhöra en av de
svårare att lösa längs hela den drygt 20 mil långa sträckan. Hudiksvalls kommunstyrelse
har fattat två inriktningsbeslut i närtid. Ett sådant gjordes i yttrandet över Trafikverkets
förstudie 2010 där kommunen avfärdade de tunnelalternativ som hade presenterats.
Dessa alternativ avviker dock vad avser djupet jämfört med nu aktuellt medborgarförslag.
Ett andra ställningstagande gjorde kommunstyrelsen i ett inriktningsbeslut som anger
att kommunen ska arbeta för att nuvarande centrala stationsläge i Hudiksvall ska bibehållas samtidigt som godstrafik inte ska passera centrum i ytläge. Med det senare ska
förstås att kommunen ser stora risker och olägenheter med nuvarande godstrafik i
ytläge genom staden. Det innebär samtidigt att kommunen motsattvis inte avfärdar att
godset, liksom annan trafik, kan passera i tunnel, om ett tunnelalternativ skulle befinnas vara realistiskt ur bl.a. ekonomiskt, miljömässigt och byggtekniskt perspektiv.
Därefter har det i samband med kommunens översiktsplaneprocess tagits fram ett nytt
alternativ som ligger betydligt närmare staden, jämfört med det västliga alternativ invid
E4 vilket presenterades i förstudien 2010.
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Kommunen saknar möjlighet att närmare bedöma hållbarheten i medborgarförslaget.
Givet att kommunen, helst tillsammans med Trafikverket, ser nuvarande centrala läge
som ett fortsatt tänkbart alternativ för dubbelspår kan även nya tunnellösningar
komma att föras in i det fortsatta arbetet. Kommunen väntas ställa ut sitt planförslag
under våren 2014.
Kommunledningsförvaltningen anser att förslaget har goda intentioner och på ett
kreativt sätt sökt nya lösningar på en komplicerad spårdragningsfråga. Detta samtidigt
som det utnyttjar fördelarna av att behålla det centrala stationsläget. Däremot saknar
kommunen resurser för att närmare pröva alternativet och kan heller inte se att det i
detta läge är motiverat att köpa in t ex ett konsultstöd för att utreda frågan. Däremot
kan förslaget ligga med som en bakgrund i det fortsatta arbetet med att leta goda
lösningar på dubbelspårsfrågan i ett scenario där dubbelspåret går i nuvarande
sträckning genom staden.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget, med hänvisning
till utredningen i ärendet bör anses vara besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) avslag på medborgarförslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
______
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§ 64 Medborgarförslag om utökade kommunikationer i
form av bredband och telefoni
Dnr 2013-425-035
Ärendeberedning
Cecilia Natander, Enånger, har väckt ett medborgarförslag om utökade
kommunikationer i form av bredband och telefoni.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I dagsläget kan ca 95 % av alla hushåll och företag i kommunen få tillgång till bredband via olika typer av mobila och trådbaserade lösningar. Kvarvarande ”vita fläckar”
finns främst inom kommunens västra delar och i skärgården.
Förslagsställarens krav på utbyggnad av det fiberoptiska nätet och flera mobilmaster
måste ses som ytterst relevant med utgångspunkt i kommunens ambitioner att utveckla
landsbygden. Lösningen är dock begränsad av bristande tillgång till medel och
bristande inflytande över andra aktörers beslut. Dock deltar kommunen aktivt i arbetet
med bredband och har nyligen antagit en bredbandsstrategi.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 65 Medborgarförslag om mer resurser till skolan
Dnr 2013-461-035
Ärendebeskrivning
Nellie Iden, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om att skolan ska få mer pengar.
Motiveringen är att det därmed ska kunna bli bättre mat och böcker.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I kommunen fastställs årligen en budget för varje verksamhetsområde. Ansvar för
skolverksamheten har kommunens lärande- och kulturnämnd.
Varje år diskuteras kortsiktiga och långsiktiga behov och det sker en prioritering
mellan alla kommunens verksamhetsområden. Någon särskild resursfördelning utöver
den som hanteras i den vanliga budgetprioriteringen sker inte, varför medborgarförslaget inte beaktas på annat sätt än att synpunkten framförts och synliggjorts via
detta medborgarförslag. Kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget därmed ska anses vara besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kåge Wallner (MP) får, av kommunstyrelsen, i uppdrag att till justeringen av kommunstyrelsens protokoll författa ett svarsbrev till förslagställaren.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-13
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§ 66 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Hälsingerådet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 67 Information från Region Gävleborg
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Region Gävleborg.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 68 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Sundsvallsregionen.
____

Justerandes
sign:

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

1

Protokoll från Pensionärsrådet 2014-02-14

2

Protokoll från Hälsingerådet 2013-12-11 och 2014-01-24

3

Dnr 2013-565-310
Yttrande över utställd arbetsplan, väg 708, Delsbo-Fredriksfors i Hudiksvalls
kommun

4

Protokoll från Glysisvallen AB

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-03-13
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§ 70 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-02-25
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-02-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2014-02-25
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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