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§ 186 Nytt förordnande av teknisk chef
Dnr 2015-444-023
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Jan Kroppegård som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen under
perioden 2015-12-01 – 2021-11-30.
Sammanfattning
Samtliga förvaltningscheferna har en grundanställning i kommunen med ett
tidsbegränsat chefsförordnande, vanligtvis på 6 år. För Jan Kroppegård, Tekniska
förvaltningen, är det dags att ta ställning till ett omförordnande. Kommunstyrelsen
fattar beslut om tillsättning av förvaltningschefer i konsensus med berörd nämnd.
Kommunchefen som är chef för förvaltningscheferna är den som tecknar
anställningsavtalet.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-10-01
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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§ 187 Anslag till Samordningsförbund Gävleborg
(rehabilitering), år 2016
Dnr 2015-426-701
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Samordningsförbund Gävleborgs ansökan om ekonomisk insats för år 2016
att pengarna, 216 435 kronor, tas från anslaget för regional samverkan, samt
att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner och Region Gävleborg
beslutar i enlighet med ansökan.
Sammanfattning
Möjlig medelstilldelning från staten år 2016, är 3 329 750 kronor. Förutsättningen för
de statliga medlen är att samtliga kommuner och Region Gävleborg bidrar med
motsvarande belopp. För Hudiksvalls del är beloppet, 216 435 kronor.
Beslutsunderlag


Ansökan från Samordningsförbund Gävleborg, 8 oktober 2015.
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm (M) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
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§ 188 Kommunal borgen för Forssågruppen AB avseende
nytt lån
Dnr 2015-445-045
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls Kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för Forssågruppen AB,
556241-6494, för ett nytt lån på 3 300 000 kr.
Sammanfattning
Forssågruppen AB genomför under hösten 2015 och våren 2016 omfattande
ombyggnationer av fastigheter i Delsbo och Hudiksvall.
I fastigheten i Delsbo, med Senseair AB som hyresgäst, genomförs en ombyggnation
som är kostnadsberäknad till 8 000 000 kr. Lokalen anpassas till hyresgästens behov,
Senseair AB kommer att stå för en del av kostnaden, totalt 5 300 000 kr. Betalning
kommer att göras med 530 000 kr årligen i 10 år. Hyresavtalet löper på 10 år.
I fastigheten i Hudiksvall (Fiberhuset), med Acreo som hyresgäst, genomförs en
ombyggnation till en beräknad kostnad på 5 500 000 kr. Acreo kommer att stå för
1 600 000 kr av kostnaden och kommer att betala detta fördelat på 5 år. Hyresavtalet
med Acreo löper på 5 år.
Kostnaderna för ovanstående ombyggnationer medför att Forssågruppen behöver
uppta ytterligare lån under 2015. Förutom det som redan beviljats, i borgens och
låneramar för 2015 (Dnr 2014-598-045) 10,2 mkr i nyupplåning, har Forssågruppen
behov av ytterligare lån på 3 300 000 kr.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 21 september 2015
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C) och Uno Jonsson (S) och Patrik Nilsson
(SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (FP) och Gunnel Nordin (KD) vill få noterat till protokollet att de
stödjer allmänna utskottets förslag.
____
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§ 189 Kommunal borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildning ekonomisk förening
Dnr 2015-413-045
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls Kommun lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt
Hälsingeutbildning ekonomisk förening, under förutsättning att övriga kommuner i
Hälsingland beslutar om underborgen enligt förslaget,
att Hudiksvalls Kommun, som säkerhet, kräver underborgen från samtliga deltagande
kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets fördelningsmall,
att kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen löper fr.o.m. 2016-2020, eller
till dess att krediten sägs upp eller avslutas, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Sammanfattning
Hälsingeutbildning ekonomisk förening (Hutb), org nr 769602-5290, bedriver
gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland.
Eftersom dessa utbildningar sker i projektform måste kostnaderna vara betalda innan
medel kan rekvireras för sökta projekt. Medel söks från EU:s utvecklingsfonder och
Region Gävleborg. Förfarandet leder ofta till likviditetsbrist i föreningen.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett
borgensåtagande sedan början av 2010, Dnr 2009-393-106. Beslutet är giltigt tom till
utgången av 2015. Det ursprungliga borgensåtagandet var på 8 miljoner kronor.
Beslutet har förlängts årligen och borgen har fram till 2015 lagts på 3 miljoner kronor.
Behovet kvarstår varför borgensåtagandet föreslås bli förlängt from 2016 till dess att
krediten sägs upp eller avslutas.
Som tidigare lämnar övriga deltagande kommuner underborgen utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall (Bollnäs 20 %, Hudiksvall 28 %, Ljusdal 15 %, Nordanstig 8 %,
Ovanåker 9 % och Söderhamn 20 %).
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Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 21 september 2015
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Beslutsgång
Gerd Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
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§ 190 Förlusttäckning för omvårdnadsutbildning
Dnr 2015-399-600
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja lärandenämnden en förlustgaranti på 1,5 miljoner kronor för 2016, samt
att ett eventuellt underskott ska beaktas i samband med bokslut 2016.
Sammanfattning
Enligt Arbetsförmedlingens statistik har Gävleborgs län landets högsta arbetslöshet. I
slutet på augusti 2015 var 11,5 procent av den registerbaserade arbetskraften inskriven
som arbetslös.
Omvårdnadsutbildningen för vuxna är en efterfrågad utbildning som leder till arbete.
Förvaltningen kan ansöka om statsbidrag för utbildningen men det finns
begränsningar i kraven för bidrag. Eleverna ska vara yngre än 25 år och statsbidraget
betalas ut för bara ett år.
Det innebär att det statsbidraget inte betalas ut för hela perioden då utbildningen är på
1,5 år och inte för alla elever då många av eleverna är över 25 år. Av det skälet ansöker
lärandenämnden om en förlustgaranti det vill säga om bokslutet visar på ett underskott
för 2016 betalar kommunstyrelsen ut en förlustgaranti på 1,5 miljoner kronor.
Förvaltningen kommer även att ansöka om statsbidrag för yrkesvux men det bidraget
är lågt och täcker inte kostnaderna för omvårdnadsutbildningen. Bidragen ingår i
satsningen yrkesvux som ska ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning.
Beslutsunderlag


Lärandenämndens protokoll, 24 september 2015, § 113
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§ 191 Ansökan om bidrag för anslutning till det kommunala
vattennätet
Dnr 2015-390-306
Allmänna utskottet beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för en översyn av bidragsreglerna.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Bengt-Åke Nilssons m.fl. förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Bengt-Åke Nilsson (C) och Jan-Erik Jonsson (C).
Sammanfattning
Via bygdegårdsförening ansöker om bidrag för anslutning till det kommunala
vattennätet. Den beräknade kostnaden utgörs dels av en anslutningsavgift om 47 813
kr, dels grävning för ledning och vattenmätarkonsol om 15 000 kr d.v.s. sammanlagt ca
63 000 kr. Föreningen avser även söka bidrag med 30 % från Boverket. En
förutsättning för att Boverket ska bevilja medel är att kommunal medfinansiering sker.
Föreningen motiverar sitt behov att ansluta bygdegården till det kommunala
vattennätet med att den nuvarande vattenanläggningen behöver bytas ut (den
installerades 1978), att den höga järnhalten fräter på kopparledningarna i huset samt
hög radonhalt.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsunderlag


Ansökan från Via bygdegårdsförening, 18 september 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 oktober 2015
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Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till ansökan.
Andrea Bromhed (MP) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för en
översyn av bidragsreglerna.
Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Annika Huber (S), Jonas Holm (M)
och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Andrea Bromheds förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker ansökan (BentÅke Nilssons mfl förslag).
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds
återremissyrkande, och finner kommunstyrelsen bifaller detta. Ärendet återremitteras
därmed till allmänna utskottet.
____
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§ 192 Policy för arbetsintegrerat socialt företagande
Dnr 2015-237-140
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till policy för främjande av arbetsintegrerat socialt företagande, samt
att uppdra kommunstyrelsen att besluta om tillämpningar till policyn
Sammanfattning
De arbetsintegrerade sociala företagens huvudsyfte är att erbjuda arbete eller
meningsfull sysselsättning till människor som inte kommer in på arbetsmarknaden av
egen kraft. Denna policy beskriver Hudiksvalls kommuns motiv till att främja
utvecklingen av arbetsintegrerat socialt företagande som ett sätt att motverka
utanförskap.
”Glada Hudik-modellen” är ett resultat av ingående samarbeten mellan Hudiksvalls
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Coompanion för att underlätta
arbetsintegrerat socialt företagande och för att anpassa dess arbetsplatser och
arbetsuppgifter till individuella behov. Socialt företagande är dock en relativt ny
företagsform och för många fortfarande okänt. Det är därför viktigt för legitimiteten
att kommunens innevånare och de anställda i Hudiksvalls kommun får signaler från
politiken om avsikterna med att främja arbetsintegrerat socialt företagande.
Policyn riktar sig till kommunens innevånare, kommunens anställda, de kommunala
bolagen, näringslivet, berörda myndigheter, föreningslivet och andra berörda aktörer.
Allmänna utskottet har beslutat att ordet ersätta, i punkt fyra, utgår ur förslagen policy.
Beslutsunderlag


Policy för främjande av arbetsintegrerat socialt företagande



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 15 oktober 2015
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
____
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§ 193 Rutiner för direktupphandling
Dnr 2015-394-050
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Rutiner för direktupphandling.
Sammanfattning
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har ett beredningsunderlag tagits fram
för beslut i kommunstyrelsen vad avser rutiner för att hantera direktupphandlingsrutiner kopplat till de förväntade regeländringar som kan komma att gälla från
2014-07-01. Beslutsdag är planerat till 2014-05-28 i riksdagen.
Underlaget har förarbetats med Inköpssamordnare/Inköpschef och föredragits för
direktionen för Inköp Gävleborg 2014-03-28. Svarande från kommunerna (ett svar
anser att annonsplikt ska gälla från 300 000 SEK) och direktionen för Inköp
Gävleborg är överens om att en sammanhållen direktupphandlingsprocess där det
förväntade dokumentationskravet för köp från ett värde av 100 000 SEK samt
möjligheten för små företags möjligheter att medverka i våra ”lokala affärer” ska
regionalt hållas samman.
Beslutsunderlag


Inköp Gävleborgs skrivelse, 14 april 2015
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§ 194 Införande av parkeringsavgift vid vissa parkeringar
Dnr 2011-140-514
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa parkeringsavgift, på de föreslagna parkeringsplatserna (Garvaren, Salutorget,
Milstolpen och Muséet), vardagar mellan klockan 09-16, samt avgiftsfri parkering på
lördagar.
Reservationer

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M)
och Håkan Rönström (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 8 maj 2014, § 106, att remittera ärendet om
uppföljning av avgiftsfria parkeringar till tekniska nämnden att bereda till fullmäktige
för ställningstagande om de avgiftsfria parkeringarna ska fortsätta eller inte.
Konsultföretaget Sweco har framställt en rapport ”Studie av effekter efter införande av
gratis parkering med P-skiva” (Sweco: Sundsvall 2014-03-31). Tekniska förvaltningen
har framställt ett underlag där 251 av totalt, 1600 parkeringsplatser (Garvaren,
Salutorget, Milstolpen och Muséet) föreslås att bli avgiftsbelagda (10 kr/tim).
Beslutsunderlag


SWECO Sundsvall - Studie av effekter efter införande av gratis parkering med P-skiva,
2014-03-31



Kommunstyrelsens protokoll 8 maj 2014, § 106



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 29 juli 2015



Tekniska nämndens protokoll 24 augusti 2015 § 118.
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Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Annika Huber (S) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att
remitteras till Hudik City, Svensk Handel och Större fastighetsägare för att höra deras
åsikt om införande av parkeringsavgift vid de fyra föreslagna parkeringarna.
Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons förslag.
Fredrik Forslund (SD) önskar få noterat till protokollet att han tillstyrker allmänna
utskottets förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons
förslag om att återremittera ärendet, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde, röstar JA. Den som röstar att ärendet ska återremitteras
röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen återremitterat ärendet till allmänna
utskottet.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika
Huber (S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Daniel Pettersson
(V) och Patrik Nilsson (SD) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M),
Håkan Rönström (M) och Andrea Bromhed (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 9 ja-röster mot 6 nej-röster. Ärendet ska således avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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§ 195 Uppföljning av ekonomi mm
Dnr 2015-443-042
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att uppdra till allmänna utskottet att, så snart som möjligt, ta fram ett förslag på en
total och djupare analys över kommunens ekonomiska situation de kommande åren
med tidsperspektiv fram till 2025.
Sammanfattning
Ekonom Lena Johansson redovisar för kommunstyrelsen resultaträkning januari –
september 2015, nämndernas nettokostnader januari – september 2015, nämndernas
nettokostnader per månad 2014-2015, personalkostnader per månad 2014-2015, antal
årsarbetare per månad samt sjukfrånvaro per månad.
Månadsuppföljningen för perioden januari – september 2015 visar på ett positivt
resultat på 30,4 mkr. Resultat före finansnetto är 0,5 % av summan av skatteintäkter
och statsbidrag/utjämning. Likvida medel uppgår till 54,6 mkr per den 30 september.
Nettoinvesteringarna uppgår till 111,7 mkr, varav 87,4 mkr avser skattefinansierad
verksamhet och 24,3 mkr affärsmässig verksamhet. Verksamheternas nettokostnader
har ökat med 5,8 % jämfört med förra året, medan skatteintäkter och statsbidrag har
ökat med 3,4 %. Nämndernas nettokostnader är 6,0 % högre än föregående år.
Personalkostnaderna är 3,9 % högre än förra året. Sjuklönekostnadernas andel av de
totala personalkostnaderna är 1,8 % och motsvarande andel 2014 var 1,7 %.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att allmänna utskottet får i uppdrag att ta fram ett förslag på
en total och djupare analys över kommunens ekonomiska situation de kommande åren
med tidsperspektiv fram till 2025.
Sammanträdet ajourneras vid två tillfällen i fem minuter. Efter fem minuters
ajourneringar återupptas förhandlingarna.
____
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§ 196 Utveckling av hamnområdet – Västra hamnen
Dnr 2012-480-214
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uttala att i första hand inrikta arbetet på att bygga om Kolkajen samt i
Kattvikskajens norra del medan dess södra del släntas,
att uppdra till tekniska nämnden att ansöka om erforderligt tillstånd för
vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen,
att uppdra till tekniska nämnden att med upprättad systemhandling som grund arbeta
vidare med att utföra detaljprojektering av kajområdet vid Kolkajen/Kattvikskajen i
Hudiksvall, Västra Hamnen, i syfte att skapa förutsättningar för ny stadsdel, allmänna
rörelsestråk samt vistelseytor,
att uppdra till tekniska nämnden att genomföra upphandlingsarbeten för
kajombyggnationen med förutsättningen att ett tilldelningsbeslut måste avvakta
kommunfullmäktiges slutliga ställningstagande till investeringen, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att, när projektbudgeten via inkomna anbud är säkrad,
ge ett förslag på finansiering av investeringsåtgärderna som beslutas av
kommunfullmäktige
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har tagit fram en s.k. systemhandling för kajerna vid
Strömmingssundet, Kolkajen, och Kattvikskajen i Hudiksvall, Västra Hamnen, som
avses utgöra ett tekniskt och ekonomiskt underlag för beslut om åtgärder för kajerna,
för ny detaljplan och inför en prövning av vattenverksamhet i Mark- och
Miljödomstolen.
Systemhandlingen belyser förutsättningarna för att skapa utveckling av en ny stadsdel
samt allmänna rörelsestråk och vistelseytor i området.
I och med beslutet kan kommunen gå vidare med en tillståndsansökan för arbetet hos
Mark- och Miljödomstolen, detaljprojektera vald teknisk lösning samt genomföra en
anbudsinfordran av en utförandeentreprenad.
När anbuden är utvärderade och den faktiska kostnaden är känd kommer
investeringsbeslutet att slutligt prövas av kommunfullmäktige. Tilldelningsbeslutet
förutsätter att erforderliga politiska beslut är tagna.
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Beslutsunderlag


Systemhandling 2015-10-22 jämte bilagor. (Projektledare Sören Westberg AB och
KFS Anläggningskonstruktörer AB).



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 14 oktober 2015
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP), Patrik Nilsson (SD), Annika Huber (S),
Jonas Holm (M) och Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (FP) och Gunnel Nordin (KD) vill få noterat till protokollet att de
stödjer planutskottets förslag.
____
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§ 197 Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan – förnyat samråd
Dnr 2010-174-501
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut fördjupad översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan på samråd,
att samrådet ska vara avslutat 7 december 2015.
Reservationer

Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Andrea Bromhed (MP) reserverar sig till
förmån för Andrea Bromheds förslag.
Sammanfattning
Plan- och bygglovskontoret har upprättat samrådshandling avseende fördjupad
översiktsplan för dubbelspår på järnvägen Ostkustbanan genom Hudiksvalls kommun.
Samrådet rymmer två alternativa sträckningar vid Hudiksvalls stad – dels i princip
nuvarande järnvägsdragning och dels en ny sträckning väster om staden. I bägge fallen
kommer person- och godstrafik att befordras på samma sträcka. Samrådet kommer
även att redovisa två alternativa sträckningar söder om staden – dels i princip
nuvarande dragning genom Iggesunds tätort och dels en ny sträckning väster om
Iggesund utmed väg E4.
I tidigare samråd redovisades ett tredje alternativ längre väster om Hudiksvalls stad,
utmed väg E4. Detta alternativ har valts bort inför detta samråd, och skälen till detta
redovisas i bilaga till samrådshandlingen.
Planutskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Beslutsunderlag


Ostkustbanan, Samråd 2, Hudiksvalls kommun, jämte bilaga Bortval av den
västra (blå) korridoren.
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Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar att samrådsunderlaget kompletteras med alternativa
förslag till sträckning som inlämnats av Sigurd Melin, Näsviken i samband med tidigare
samråd (daterat 2013-04-18).
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att upprättad samrådshandling avseende fördjupad
översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan ställs ut på samråd och att samrådet ska
vara avslutat 2015-12-07.
Patrik Nilsson (SD), Mikael Löthstam (S) och Annika Huber (S) yrkar bifall till JanErik Jonssons förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonssons
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
____
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§ 198 Komplettering av avgiftsfria kollektivtrafikresor för
ungdomar gällande flextrafiken
Dnr 2015-252-531
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att kommunledningsförvaltningens utredning i frågan utgör svar på skrivelse
från Svågadalsnämnden.
Sammanfattning
Svågadalsnämnden har föreslagit att åldersgruppen 13-19 år ska få möjlighet att nyttja
de avgiftsfria resorna med kollektivtrafiken (Ung i Glada Hudik) också när de gör
resor med flextrafiken, bland annat under lovdagar. Flextrafiken är ett komplement till
ordinarie kollektivtrafik i områden med låg efterfrågan och innebär att resenärerna kan
göra ett begränsat antal resor i veckan med taxi till samma pris som en bussresa inom
kollektivtrafiken.
X-trafik meddelar att busskort inte gäller inom flextrafiken, utan den taxan är
fristående och baseras på enkelbiljettpriset för en zon. Region Gävleborg håller på med
en utredning av flextrafiken och kommunens frågeställning vidarebefordras till
utredningen.
Kommunledningsförvaltningen som utrett frågan, bedömer att det inte är möjligt att
med nuvarande bestämmelser för flextrafiken låta berörda ungdomar åka avgiftsfritt
med Glada Hudik-kortet. Frågan aktualiseras i översynen av flextrafiken.
Beslutsunderlag


Svågadalsnämndens skrivelse, 27 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 22 september 2015
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§ 199 Ny timavgift och uppräkningsindex för miljö- och
livsmedelstillsyn
Dnr 2015-422-460
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa ny timtaxa från och med 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
till 904 kr, för offentlig livsmedelskontroll till 946 kr, extra offentlig livsmedelskontroll
till 827 kr, samt
att timtaxorna därefter ska uppräknas årligen utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november 2011, taxor för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken och den offentliga livsmedelskontrollen.
Grundkonstruktionen i de båda taxorna bygger på att en timtid multipliceras med en
timtaxa. Inför 2012 beräknades timkostnaden till 830 kr. Timtaxan fastställdes till 800
kr med årlig höjning utifrån KPI, konsumentprisindex. Nuvarande timtaxa på 806 kr
har gällt sedan 2013, då KPI sedan dess stått still. Som en konsekvens av detta har
också kostnadstäckningsgraden minskat.
Enligt lag måste den offentliga livsmedelskontrollen finansieras till 100 % av taxor. Vid
en revision i våras av miljö- och räddningsnämndens livsmedelskontroll, konstaterade
länsstyrelsen och livsmedelsverket att nämnden inte hade full kostnadstäckning och
kräver att denna avvikelse åtgärdas.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har under 2015 tagit fram nya underlag till
stöd för kommunernas beräkningar av sina timkostnader inom respektive
tillsynsområde. Dessa säkerställer på ett tydligare och enklare sätt än tidigare, att alla
faktiska kostnader kommer med i beräkningsunderlagen. Timkostnaden baseras på lite
olika grunder för de två tillsynsområdena. Därför erhålls inte samma timkostnad. Vid
extra offentlig livsmedelskontroll, då avvikelser mot lagstiftningen måste åtgärdas och
följas upp, får inte kostnader för resor och eventuella provtagningar ingå timtaxan.
Dessa kostnader ska påföras separat.
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SKL föreslår också KPI ersätts av PKV, prisindex för kommunal verksamhet, för årlig
uppräkning av timtaxan. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar
och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för
löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.
Beslutsunderlag


Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll, 24 september 2015,
§ 83
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§ 200 Kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2015-354-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa arbetsordning för kommunfullmäktige att gälla från den 1 januari 2016
Sammanfattning
Eftersom en del lagändringar har skett sedan nu gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige antogs har det funnits anledning att revidera arbetsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag till reviderad arbetsordning
med Sveriges kommuner och landstings reviderade normalarbetsordning som
utgångspunkt.
Beslutsunderlag


Arbetsordning för kommunfullmäktige



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 30 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 110



Kommunstyrelsens protokoll, 3 september 2015, § 149



Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2015 § 144

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____
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§ 201 Kommunstyrelsens delegationer
Dnr 2015-447-002
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens delegationer att gälla från den 1 december 2015
Sammanfattning
Kommunkansliet har sett över Kommunstyrelsens delegationer mot bakgrund av dels
ny mandatperiod, dels att förändringar skett i kommunens organisation och dels
förändringar i lagar och avtal.
Ett förslag till förändringar i delegationerna från kommunstyrelsen har utarbetats.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 20 oktober 2015
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§ 202 Internkontroll för kommunstyrelsen år 2015 –
uppföljning
Dnr 2015-126-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport, internkontroll för kommunstyrelsen år 2015,
att vid nästa sammanträde få en redovisning av kontrollen av rutinen riskbedömning
avseende arbetsmiljön samt av rutinen leverantörsfakturor, betalning i tid.
Sammanfattning
Totalt ska sex rutiner kontrolleras under året, fyra av rutinernas kontroller sker under
hösten 2015. Bedömningen av de rutiner som kontrollerats är att de behöver
förbättras.
Rutinen, ” Betalning av leverantörsfakturor i tid” har förbättrats något, dock bör
noteras att kostnaden för dröjsmålsränta är högre jämfört med föregående år beroende
på att företagen tar ut avgiften i större utsträckning an tidigare.
Rutinerna, ”tillförlitliga ekonomiska rapporter” och ”följsamhet till tecknade avtal” har
inte kontrollerats, men arbete pågår.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 7 oktober 2015
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§ 203 Huvudmannaskap för efterbehandlingsåtgärder vid
f.d. Iggesunds hårdkrom
Dnr 2015-398-427
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ska utgöra huvudman för efterbehandlingsåtgärder vid f.d.
Iggesund hårdkrom, samt
att tekniska nämnden är ansvarig för genomförandet av de åtgärder som ingår i
huvudmannaskapet.
Sammanfattning
Miljökontoret har skickat en förfrågan om kommunen är beredd att ta på sig
huvudmannaskapet för efterbehandlingsåtgärder vid f.d. Iggesund Hårdkroms
anläggning i Iggesund.
I december 2009 begärdes Iggesund Hårdkrom i konkurs. På platsen har det bedrivits
förkromningsverksamhet sedan 1958. På fastigheten fanns stora mängder kemikalier
och avfall som lämnades i den övergivna byggnaden.
Hudiksvalls kommun beviljades statliga medel för akutåtgärder. Under år 2010
genomfördes akuttömning av fastigheten där alla kemikalier, avfall och inventarier
skickades till destruktion och lokalerna grovstädades.
Fastigheten med byggnader, mark och grundvatten är fortfarande mycket förorenade.
Byggnaderna är i mycket dåligt skick och riskerar att rasa vintertid. Åtgärder måste
vidtas på fastigheten.
En ansvarsutredning har arbetats fram av miljökontoret. Ansvarsutredningen visar på
en fördelning av ansvar enligt följande: Holmens Bruk 77,8 % och Bodycote
Ytbehandling AB 8,5 %, vilket innebär att det saknas ansvar motsvarande 13,7 %. För
den del som det saknas ansvar för finns möjlighet att ansökan om statliga medel,
därför behöver en huvudman utses. Endast myndigheter kan agera huvudman i
efterbehandlingsprojekt som helt eller delvis är statsfinansierade, eftersom statliga
pengar inte får ges som direkta bidrag till enskilda företag.
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Beslutsunderlag


Tekniska nämndens protokoll, 21 september 2015, § 133
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Beslutsgång
Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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§ 204 Medborgarförslag om nytt badhus
Dnr 2013-135-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats om att kommunen senast vid ingången av år 2050
ska ha byggt ett nytt badhus. Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som
konstaterar att i dagsläget läggs inga resurser på frågan om ett nytt badhus, samtidigt
som nämnden utgår från att badhusfrågan hanteras av den parlamentariska grupp som
arbetar med idrottsanläggningar.
Kommunledningsförvaltningen delar det som sägs i tekniska nämndens yttrande och
anser att kommunstyrelsen därför formellt bör överlämna förslaget till den
parlamentariska grupp som arbetar med idrottsanläggningar för hantering, och att
fullmäktige därmed kan anse medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag, 15 mars 2013
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§ 205 Motion om att förbjuda cirkusar med djur på
kommunal mark
Dnr 2015-049-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Reservationer

Jonas Holm (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Charliene Kiffer (V), har i en motion föreslagit att kommunen inte ska upplåta sin
mark för cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar djur. I motionen framförs
djurhållnings- och etiska argument för ett sådant kommunalt förbud.
Miljö- och räddningsnämnden samt tekniska nämnden har berett motionen som inte
möter något hinder att bifallas. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att
det är ett politiskt ställningstagande om kommunen ska upplåta mark till cirkusar som
använder sig av djur i sin föreställning eller inte.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Beslutsunderlag


Motion, 6 februari 2015
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Beslutsgång
Daniel Pettersson (V), Jan-Erik Jonsson (C), Patrik Nilsson (SD), Andrea Bromhed
(MP), Caroline Schmidt (C), Uno Jonsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall
till motionen.
Jonas Holm (M) yrkar avslag på motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till motionen, och finner att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.
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§ 206 Förvärv av fastigheten Håsta 3:205
Dnr 2015-472-252
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva fastigheten Håsta 3:205 Hudiksvall, för en köpeskilling om sju miljoner
(7 000 000) kronor
Sammanfattning
För att skapa förutsättningar att effektivisera kommunens lokalnyttjande och samtidigt
strategiskt utveckla området Håstaäng har kommunledningsförvaltningen föreslagit att
fastigheten Håsta 3:205, Hudiksvall, förvärvas. Fastigheten rymmer kontorslokaler i tre
plan och kan utan större ombyggnationer erbjuda arbetsplats för 55-70 personer.
De beräkningar som kommunledningsförvaltningen och fastighetsavdelningen har
gjort visar att det är ekonomiskt fördelaktigt att förvärva fastigheten för sju miljoner
kronor och lokalisera arbetsplatser dit.
Fastigheten ligger inom eller i direkt anslutning till en västlig korridor som är en av två
korridorer som Trafikverket tillsammans med kommunen utreder för ett dubbelspår
på Ostkustbanan. Kommunen arbetar med fördjupad översiktsplan för
järnvägsdragningen, vilken beräknas bli antagen av kommunfullmäktige under andra
kvartalet 2016. Parallellt arbetar Trafikverket med att ta fram ett beslutsunderlag för en
järnvägskorridor genom kommunen, vilken planeras bli fastställd inom Trafikverket
vid årsskiftet 2016/2017.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till förslaget.
____
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§ 207 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Hälsingerådet
Caroline Schmidt (C) informerar från senaste mötet med Hälsingerådet. Frågor som
behandlades var bla verksamhetsidé; omfattande omvärldsanalys, utbildning och
samverkansmöjligheter, gemensam skrivelse till Skatteverket, kungligt besök samt avtal
om teknikcollage.
Sundsvallsregionen
Det har inte varit något möte sedan senaste kommunstyrelsesammanträdet.
Inbjudan om seminarium om ny indelning av län-landsting
Föreligger en inbjudan från regionförbundet om att delta i seminarium om ny
indelning av län-landsting och kommundirektiv 9 december 2015 i Bollnäs..
Ordinarie ledamöter samt representant från de partier som inte har någon ledamot i
kommunstyrelsen har möjlighet att deltaga. Gruppanmälan sker genom
kommunledningsförvaltningen.
Inbjudan till Visning av kulturhistoria vid Sofieholms kraftsstation.
Föreligger en inbjudan om att delta i visning av kulturhistoria vid Sofieholms
kraftsstation 20 november 2015.
Det utgår ingen ersättning för de ledamöter som önskar delta.
Information kring bildande av bolag för produktion av biogas
Mikael Löthstam (S) informerar om att Östersunds kommun ännu inte har tagit beslut
om att delta i bildande av bolag för produktion av biogas, utan ärendet har
återremitterats från kommunfullmäktige.
Lägesrapport angående Hamrebranden
Kommunchef Bengt Friberg informerar att det är och kommer att bli ett stort medialt
intresse kring Hamrebranden och räddningstjänstens agerande kring denna
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Brysselresa
Majvor Westberg-Jönsson rapporterar att hon i egenskap av vice ordförande i Sveriges
ekokommuner deltagit i en intressant studieresa till Bryssel.
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (39)

Sammanträdesdatum

2015-11-05

Kommunstyrelsen

§ 208 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Skrivelse från lärare på estetiska programmet ang ”ett intellektuellt
fattigdomsbevis”. Dnr 2015-424-612
2. Byggnadsnämndens beslut att avslå förslag om att utreda avgiftsfria bygglov
för klimatsmarta lösningar. Dnr 2015-434-239
3. Byggnadsnämndens beslut om nämndsplan. Dnr 2015-433-209
4. Tekniska nämndens beslut om oförändrad VA-taxa 2016
5. Tingsrättens underrättelse om AleticaAB:s konkurs. Dnr 2015-400-043.
6. Tingsrättens underrättelse om Bjuråkers instrumentering AB:s konkurs. Dnr
2015-401-043
7. Kultur- och fritidsnämndens delårsrapport 2015
8. AB Hudiksvallsbostäders protokoll 4 september 2015
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§ 209 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras vid sammanträdet,
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-09-15
Kommunstyrelsens planutskott 2015-09-17
Beslut om anställning över 14 dagar inom kommunstyrelsens förvaltning, vik
administratör/registrator
Beslut om anställning över 14 dagar inom kommunstyrelsens förvaltning, ekonom
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

