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§ 97 Rapportering av kapitalförvaltningen för 2013 samt
lägesrapport 2014-04-30
Ärendebeskrivning
Konsult Jan-Bernard Waage, Wassum Investment Network, informerar kommunstyrelsen om kapitalförvaltningen, avseende kommunens pensionsmedel och försäljningsmedel.
Vid informationen framkommer bl.a.:
Pensionsmedlen
•

Avkastningen under 2013 var 32 miljoner kronor

•

Avkastning sedan start 5,8 % per år

Försäljningsmedlen
•

Avkastningen under 2013 var 21 miljoner kronor

•

Avkastning sedan start 4,5 %

2014 båda portföljerna
•

Avkastning hittills år 2014 är 2,8 %, vilket motsvarar ca 16 miljoner kronor

•

Totala kapitalet uppgår till 610 miljoner kronor (för första gången över 600
miljoner)

•

Den etiska granskningen visar att andelen ”smuts” uppgår till 0,5 % av den totala
portföljen

Av informationen framgår att detta är den största avkastningen sedan år 2003.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 98 Bokslut 2013 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Dnr 2014-228-042
Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen överlämnar bokslut 2013 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning. Enligt stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att
stiftelseförordnandet följs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj ska de ordinarie ledamöterna i
kommunstyrelsen skriva under verksamhetsberättelserna i original.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att bokslut 2013 för Hudiksvalls
kommuns donationsförvaltning, fastställs.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2013 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning.
____
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§ 99 Ansökan från Kraterkrafts Ekonomiska Förening om
stöd till hyra
Dnr 2014-196-704
Ärendebeskrivning
Kraterkrafts ekonomiska förening har ansökt om bidrag, alternativt hyresreduktion,
för att minska sina kostnader, främst för perioden april – december innevarande år.
Den huvudsakliga anledningen är att den milda vintern inte gett föreningen så mycket
uppdrag att skotta/sanda åt privatpersoner.
Motivet bakom ansökan är också att föreningen bedriver en hel del insatser till stöd för
nyanlända flyktingar mm.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Från kommunens sida så är det fler liknande föreningar som har en ansträngd situation
och svårigheter att hantera sina lokalkostnader. Samtidigt är det här en ekonomisk
förening med viss kommersiell verksamhet (säljer tjänster till privatpersoner) så
kommunen har att väga in perspektivet "otillbörligt gynnande".
Kommunen har tagit kontakt med hyresvärden, Forssågruppen AB, och där fått informationen om att de inte ser det som möjligt att reducera hyran, då den redan
baseras på för föreningen gynnsamma villkor
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan
____
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§ 100 Ansökan från Lindefallets Sportklubb om investeringsbidrag för byte av vedpanna
Dnr 2014-133-805
Ärendebeskrivning
Lindefallets Sportklubb har ansökt om investeringsbidrag för att byta ut den vedpanna
som gått sönder och behöver ersättas.
En modern vedpanna är ett energialternativ som kommunens energirådgivare i detta
fall ser som en bra lösning vid Tallmons Idrottsplats.
Ansökan avser ett energibidrag vilket gör att ärendet hanteras av Kommunstyrelsen
och Kommunfullmäktige.
Ansökan är på 90 000 kronor.
Kontakter har också tagits med föreningen för att klargöra deras ekonomi och förmåga att klara investeringen själva, eller med en större egeninsats. Utifrån den bedömningen är det föreningens egeninsats av främst arbetsinsatser som håller ner kostnaden. Behovet av investeringsbidraget är i nivå med ansökan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att till Lindefallets sportklubb utlämna
90 000 kronor som ett investeringsbidrag finansierat ur kommunstyrelsens medel för
oförutsett.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att utlämna 50 % av sökt belopp, 45 000 kronor, som ett investeringsbidrag, finansierat
ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, år 2014.
____
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§ 101 Ansökan från Högsgårdens Bygdegårdsförening om
bidrag till upprustning, nybyggnationer samt installation av bergvärmepump
Dnr 2014-152-276
Ärendebeskrivning
Ansökan från Högsgårdens Bygdegårdsförening avser investeringar Högsgården. Ansökan omfattar ett kommunalt bidrag på 808 350 kronor. Den totala investeringen
uppgår till 2 694 500 kronor. Föreningen har inlämnat ansökan till Boverket där möjlighet finns till bidrag utöver egeninsats och det kommunala bidraget. För att få detta
bidrag krävs en kommunal insats om minst 30 procent av den totala investeringen.
Resterande del har föreningen att hantera via annan finansiering. Bakgrunden till
Boverkets krav på kommunal medfinansiering är att kommunen har att bedöma
lokalens ”nytta” för det allmänna samhällslivet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Föreningen tillhör den grupp föreningar vars samlingslokaler erhåller årligt driftstöd
från kommunen, som lokalägande förening. Föreningen redovisar i det sammanhanget
en omfattande användning av lokalen för många olika ändamål till stöd för föreningssammankomster, evenemang, studieverksamhet, mm.
Kommunen bör med ovanstående bakgrund bevilja önskad kommunal insats. Den
kommunala insatsen utbetalas som ett ränte- och amorteringsfritt lån. Bakgrunden till
den lösningen är att om föreningen avyttrar fastigheten, eller på annat sätt kommer på
obestånd, kan kommunen återvinna gjord insats. Ovanstående innebär att föreningen,
om det inte finns utrymme inom tidigare utgivna pantbrev, har att ta ut ett pantbrev i
fastigheten som motsvarar kommunens insats på 808 350 kronor. Pantbrevsavgiften är
för närvarande 2 % av pantbrevbeloppet plus 375 kronor per pantbrev (16 562
kronor).
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Högsgårdens Bygdegårdsförening,
avseende investeringar i Högsgården, beviljas ett investeringsbidrag med 808 350
kronor i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån, samt att ovanstående att-sats
endast gäller under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt föreningens begäran.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Justerandes
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Stefan Bäckström (C) yrkar att föreningen beviljas ett 10-årigt räntefritt avskrivningslån, avseende 30 % av det totala belopp som Boverket beviljar sitt bidrag på, dock
högst 808 350 kronor.
Håkan Rönström (M), Gunnar Canslätt (KD), Ann Berg (FP), Jonas Holm (M) och
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till Stefan Bäckströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för investeringar i Högsgården, bevilja Högsgårdens Bygdegårdsförening ett räntefritt avskrivningslån, med en avskrivningstid på 10 år, på 30 % av det totala beloppet
som Boverket beviljar sitt bidrag på, dock högst 808 350 kronor och finansierat ur eget
kapital,
att detta gäller endast under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt
föreningens begäran, samt
att inte kräva att pantbrev tas ut på fordran.
____
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§ 102 Ansökan från Tunalids Ridklubb om investerings-bidrag för installation av bergvärme och modernisering
av vattenanläggning
Dnr 2014-134-805
Ärendebeskrivning
Tunalids Ridklubb har ansökt om investeringsbidrag för att modernisera vattenanläggningen och avveckla den äldre oljebaserade uppvärmningen för att övergå till
bergvärme.
Ansökan avser i huvudsak en energikonvertering vilket gör att ärendet hanteras av
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Ansökan är på 500 000 kronor där 372 500 kronor avser energikonverteringen.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Ansökan har bedömts genom att tekniska kontoret haft en tjänsteman på plats för att
bedöma lösningen för vattenförsörjning enligt alternativet i ansökan. Alternativ som
anslutning till kommunalt vatten har bedömts, men på grund av avstånd mm inte varit
några bra alternativ. I den delen är föreslagen lösning den som förordats.
Avseende konverteringen till bergvärme har kommunens energirådgivare analyserat
förslaget. Slutsatsen är att konverteringen är utifrån alla aspekter önskvärd. Den
energibesparing som angetts i ansökan är sannolikt lågt beräknat. Sannolikt har
klubben möjlighet att spara upp mot 60 000 kronor per år efter bytet till bergvärme.
Pay-off tiden för investeringen är under 7 år, med den kostnadsminskningen en ny
anläggning innebär.
Kontakter har också tagits med föreningen för att klargöra deras ekonomi och förmåga att klara investeringen själva, eller med en större egeninsats. Föreningen har för
inte så länge sedan byggt sitt ridhus och har därmed en ansträngd ekonomi.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Föreslagna åtgärder är adekvata. Föreningen har i det kortare perspektivet inte möjlighet till en större egeninsats. Investeringarna innebär dock minskade driftkostnader som
på sikt kan innebära att föreningen kan ha möjlighet att återbetala stödet till investeringen.
Justerandes
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Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta, att till
Tunalids Ridklubb utlämna 500 000 kronor som ett ränte- och amorteringsfritt lån,
finansierat ur eget kapital, samt att lånet omprövas senast till utgången av 2019, utifrån
föreningens ekonomiska situation och möjligheten till påbörjan av amortering, eller
refinansiering i vanligt banklån.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, med förändringen att
istället för ett ränte- och amorteringsfritt lån bör det var ett räntefritt avskrivningslån,
med en avskrivningstid på 10 år.
Mikael Löthstam (S), Stefan Bäckström (C) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till Håkan
Rönströms förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att utlämna 50 % av sökt belopp för energikonvertering, 186 250 kronor som ett investeringsbidrag, finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, år 2014, samt
att den del av ansökan som avser vattenanläggning, överlämnas för prövning av socialoch fritidsnämnd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utlämna 50 % av sökt belopp för energikonvertering, 186 250 kronor, som ett
räntefritt avskrivningslån, med en avskrivningstid på 10 år och finansierat ur eget
kapital.
____
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§ 103 Ansökan från vänskap och integrationsföreningen i
Hudiksvall om bidrag till projektet, ARINTI
Dnr 2014-067-753
Ärendebeskrivning
Vänskaps och Integrationsföreningen i Hudiksvall har lämnat en projektansökan avseende projekt ARINTI. Målsättningen är att i projektform under tre år motverka
problem med utanförskap. Projektet vill skapa fyra mötesplatser i kommunen, Håsta,
Iggesund, Björkberg och i Delsbo.
Mötesplatserna ska ge möjligheter till samtal, kontakter, studier, kulturaktiviteter, etc.
Ansökan är på 18 790 000 kronor för de tre åren.
Kommentar
Ärendet har sänts till både Social- och fritidsnämnden och Lärande och kulturnämnden för yttrande.
Båda nämnderna har föreslagit att ansökan avslås. Motivet är det arbete som påbörjats
genom kommunstyrelsens beslut, § 27/2014. Utifrån det beslutet arbetas med
integrationsfrågorna och frågor som hör samman med detta. Det pågår också ett
arbete tillsammans med ideella organisationer, arbetsförmedlingen, m.fl., där även samvaro, språkträning, samhällsorientering, mm kommer att diskuteras.
Kommunen är utöver detta involverad i många olika utvecklingsprojekt varför den
översyn och samlade handlingsplan som det nu arbetas med inte rymmer ett alternativ
enligt det som projektansökan avser.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan från Vänskaps och
Integrationsföreningen avseende projekt ARINTI, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Gunnar Canslätt (KD) jäv och deltar ej
vid handläggning av och beslut i ärendet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ansökan från Vänskaps och Integrationsföreningen avseende projekt ARINTI,
avslås
____
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§ 104 Omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
Dnr 2014-227-024
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har fattat beslut om en ny modell för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med valen 2014.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att omställningsstöd och pension för
förtroendevalda politiker, OPF-KL, antas i sin helhet, samt att kommunens pensionspolicy, daterad november 2011, revideras utifrån de nya bestämmelserna.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar personalchef Maria Larsson i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker, OPF-KL, antas i sin
helhet, samt
att kommunens pensionspolicy, daterad november 2011, revideras utifrån de nya bestämmelserna.
____
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§ 105 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland
Dnr 2012-491-610
Ärendebeskrivning
Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Nordanstig och Hudiksvall har varit uppdragsgivare för projektet Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland. Uppdraget har varit att utforma ett gemensamt kommunalförbund för gymnasie- och
vuxenutbildning för de medverkande kommunerna. Den politiska visionen är ”en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland,
med goda möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum. Hög kvalitet ur
elev-/studerandeperspektiv. Hög kvalitet ur samhällsutvecklingsperspektiv. Hög kostnadseffektivitet”.
Som andra kommuner i Sverige behöver Hälsinglands kommuner förbättra resultaten
för elever och studerande inom gymnasie- och vuxenutbildning. Det behövs nya arbetssätt och metodutveckling. Hälsinglands ungdomar och vuxenstuderande ska ha
goda möjligheter att ta sig vidare till högskolor, universitet och annan eftergymnasial
utbildning. De ska också ha goda möjligheter att via yrkesutbildning ta sig direkt till
arbete. Från 2008 till 2019 minskar antalet folkbokförda ungdomar 16-19 år med 30-40
procent. Kommunerna tvingas att minska utbudet av program/inriktningar oavsett om
ett kommunalförbund bildas eller inte.
Ett kommunalförbund har en samlad politisk ledning. De har förutsättningar att arbeta
strategiskt ur ett helhetsperspektiv med hela förbundets utbud och förutsättningar.
Den har kunskap om sökbilden, elevflöden, friskoleutbud och efterfrågan från arbetsmarknaden i hela området. Förbundet har bättre förutsättningar att behålla en bredd
av program och inriktningar. Förbundet har på samma sätt bättre förutsättningar att ur
ett helhetsperspektiv starta upp nya efterfrågade inriktningar. Ett förbund har möjlighet att arbeta fritt med lärlingslösningar, för samtliga inriktningar som förbundet tillhandahåller, i hela området. Ett samlat huvudmannaansvar ger också juridiska möjligheter till distansstudier inom gymnasieskolan.
Beslutsunderlaget innehåller ett förslag till förbundsordning, ett dokument som riktar
sig till förbundet och är formellt styrande för vad och hur förbundet ska verka.
Förbundets ändamål, politisk organisation, kommunernas insyn/inflytande och
ekonomiska förutsättningar beskrivs. Underlaget innehåller också ett förslag till konsortialavtal, ett dokument som riktar sig till medlemskommunerna och befäster vad
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man är överens om när det gäller förbundets styrning och utveckling. Avtalet är inte i
sig formellt styrande för förbundet men blir ett styrdokument för medlemskommunerna och därmed styrande för vilka direktiv medlemskommunerna ska ge till
sina representanter i förbundet. Beslutsunderlaget innehåller också förslag till riktlinjer
för framtagande av program-/utbildningsutbud i förbundet.
Vid beslut om att bilda kommunalförbund kommer medarbetarna inom berörda verksamheter att erbjudas övergång till förbundet. Verksamhetsövergång planeras till 11
augusti 2015. De medarbetare som går över får då en ny arbetsgivare.
Lärande- och kulturnämnden har föreslagit att Hudiksvalls kommun tillsammans med
Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och Söderhamns kommun bildar kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund, att vid terminsstarten läsår 2015/16,
2015-08-11, till ”Hälsinglands utbildningsförbund” överlämna kommunens uppgifter
inom de frivilliga skolformerna gymnasie- och vuxenutbildning: Ungdomsgymnasium,
introduktionsprogram, gymnasiesärskola, grundläggande vux, gymnasievux, yrkesvux,
särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskola (för Hudiksvalls
kommun undantaget Iftac, som är på väg att bolagiseras och ingår i Hudiksvalls
kommuns satsning i Fiber Optic Valley), uppdragsutbildningsverksamheten, internutbildningar, arena för högskoleutbildning, arena för forskning, att upprättat förslag till
förbundsordning för kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund antas,
bilaga 1, att upprättat förslag till konsortialavtal för samverkan i kommunalförbundet
Hälsinglands Utbildningsförbund antas, bilaga 2, att upprättat förslag till riktlinjer för
framtagande av program-/utbildningsutbud antas, bilaga 3, att nuvarande samverkansavtal upphör att gälla i samband med verksamhetsövergången 11 augusti 2015, att för
tiden från förbundets bildande fram till den 1 januari 2015 tillsätts en interimsdirektion
för förbundet bestående av 12 ledamöter och av dessa utser medlemskommunerna 3
ledamöter vardera, att interimsdirektionen bemyndigas att fatta för förbundet erforderliga beslut och att delegera till ordföranden att fatta beslut i frågor som är så
brådskande att interimsdirektionens avgörande inte kan avvaktas samt att uppdra till
ledamot i interimsdirektionen eller anställd i någon av medlemskommunerna att företräda förbundet och föra förbundets talan i förhandlingar mm, att som ledamöter för
Hudiksvalls kommun i interrimsdirektionen väljs tre ledamöter (ledamöterna utses av
kommunfullmäktige), att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta behövliga kompletterande beslut inför kommunalförbundets bildande, att för medlemskommunernas
räkning organisationen med styrgrupp och projektledningsgrupp består till dess en
direktion respektive förbundsledning är tillsatt, då sker överlämnande och projektet
avslutas, samt att besluten gäller under förutsättning att Bollnäs kommun, Nordanstigs
kommun och Söderhamns kommun fattar likalydande beslut.
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Allmänna utskottet har beslutat ge, Hudiksvalls kommuns representanter i styrgruppen
för utbildningssamverkan, i uppdrag att föra ytterligare diskussion angående omfattningen av arvodet för ordförande och vice ordförande i förslaget om utbildningsförbund (konsortialavtalet § 11).
Allmänna utskottet har därutöver tillstyrkt lärande- och kulturnämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och
projektledare Marie Nordmark i ärendet.
Mikael Löthstam (S) yrkar på att kommunens ledamöter i styrgruppen får i uppdrag
att, innan kommunfullmäktiges sammanträde, i styrgruppen, diskutera och förtydliga
följande frågor:
•

Hur kommer kommunen att utifrån ett lokalt behov kunna påverka innehållet i
YH och vuxenutbildningarna och vilka konsekvenser kan det komma att få för
kommunen? Behövs det starkare skrivningar i förbundsordningen för att möta
enskilda kommuners behov av riktade utbildningar.

•

De ekonomiska summor som kommunen skickar in i förbundet ska redovisas,
inklusive värdet av de inventarier som förs över i samband med övergången.

•

Punkten kring ägarsamråd förtydligas och skrivs in i förbundsordning och
konsortialavtal, att samråd kring förbundet och dess verksamhet sker vid minst
4-6 tillfällen per år.

•

Omfattningen av arvodet och tjänstgöringsgraden för ordförande och vice
ordförande i utbildningsförbundet.

Daniel Pettersson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens ledamöter i styrgruppen får i uppdrag att, innan kommunfullmäktiges
sammanträde, i styrgruppen, diskutera och förtydliga följande frågor:
•

Hur kommer kommunen att utifrån ett lokalt behov kunna påverka innehållet i
YH och vuxenutbildningarna och vilka konsekvenser kan det komma att få för
kommunen? Behövs det starkare skrivningar i förbundsordningen för att möta
enskilda kommuners behov av riktade utbildningar.

•

De ekonomiska summor som kommunen skickar in i förbundet ska redovisas,
inklusive värdet av de inventarier som förs över i samband med övergången.

•

Punkten kring ägarsamråd förtydligas och skrivs in i förbundsordning och
konsortialavtal, att samråd kring förbundet och dess verksamhet sker vid minst
4-6 tillfällen per år.

•

Omfattningen av arvodet och tjänstgöringsgraden för ordförande och vice
ordförande i utbildningsförbundet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun tillsammans med Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun
och Söderhamns kommun bildar kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund,
att vid terminsstarten läsår 2015/16, 2015-08-11, till ”Hälsinglands utbildningsförbund” överlämna kommunens uppgifter inom de frivilliga skolformerna gymnasieoch vuxenutbildning: Ungdomsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola,
grundläggande vux, gymnasievux, yrkesvux, särskild utbildning för vuxna, svenska för
invandrare, yrkeshögskola (för Hudiksvalls kommun undantaget Iftac, som är på väg
att bolagiseras och ingår i Hudiksvalls kommuns satsning i Fiber Optic Valley), uppdragsutbildningsverksamheten, internutbildningar, arena för högskoleutbildning, arena
för forskning,
att upprättat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund antas, bilaga 1,
att upprättat förslag till konsortialavtal för samverkan i kommunalförbundet
Hälsinglands Utbildningsförbund antas, bilaga 2,
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att upprättat förslag till riktlinjer för framtagande av program-/utbildningsutbud antas,
bilaga 3,
att nuvarande samverkansavtal upphör att gälla i samband med verksamhetsövergången 11 augusti 2015,
att för tiden från förbundets bildande fram till den 1 januari 2015 tillsätts en interimsdirektion för förbundet bestående av 12 ledamöter och av dessa utser medlemskommunerna 3 ledamöter vardera,
att interimsdirektionen bemyndigas att fatta för förbundet erforderliga beslut och att
delegera till ordföranden att fatta beslut i frågor som är så brådskande att interimsdirektionens avgörande inte kan avvaktas samt att uppdra till ledamot i interimsdirektionen eller anställd i någon av medlemskommunerna att företräda förbundet och
föra förbundets talan i förhandlingar m m,
att som ledamöter för Hudiksvalls kommun i interrimsdirektionen väljs tre ledamöter
(ledamöterna utses av kommunfullmäktige),
att bemyndiga kommunstyrelsen att fatta behövliga kompletterande beslut inför
kommunalförbundets bildande,
att för medlemskommunernas räkning organisationen med styrgrupp och projektledningsgrupp består till dess en direktion respektive förbundsledning är tillsatt, då
sker överlämnande och projektet avslutas, samt
att besluten gäller under förutsättning att Bollnäs kommun, Nordanstigs kommun och
Söderhamns kommun fattar likalydande beslut.
Emot beslutet reserverar sig Daniel Pettersson (V).
____
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§ 106 Uppföljning av avgiftsfria parkeringar
Dnr 2011-140-512
Ärendebeskrivning
Uppföljningen av de avgiftsfria kommunala parkeringarna, som infördes 2011, är nu
klar. Kommunstyrelsen remitterar till tekniska förvaltningen att bereda ärendet 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).
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ärendet om uppföljning av avgiftsfria
parkeringar remitteras till tekniska nämnden för senare ställningstagande i kommunfullmäktige.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att remittera ärendet om uppföljning av avgiftsfria parkeringar till tekniska nämnden
för senare ställningstagande i kommunfullmäktige.
____
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§ 107 Politisk organisation för nästa mandatperiod, 20152019
Dnr 2012-456-001
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade,§ 313/2012, att tillkalla en parlamentarisk kommitté för
att se över den politiska organisationen i kommunen inför nästa mandatperiod. I
kommittén skulle samtliga partier representeras av en ledamot, förutom socialdemokraterna, som representeras av två ledamöter. Planeringschefen utsågs till
sekreterare.
Den parlamentariska kommittén har varit sammansatt av Ann Berg (FP), tillika ordförande, Håkan Rönström (M), Sture Jonsson (MP), Bengt-Åke Nilsson (C), Lars
Berglund (V), Mikael Löthstam (S), Annika Huber (S), Kent Sjöberg (KD) och Bo
Lindkvist (SD).
Kommittén har bedömt att uppdraget har två delar, dels en översyn av den politiska
organisationen och dels en översyn av ekonomiska ersättningar till partier och förtroendevalda. Detta ärende avser den förra delen. Kommittén har för avsikt att
presentera ett förslag till ekonomiska ersättningar senare under våren 2014.
Arbetet har präglats av ambitionen att nå en bred politisk enighet om den politiska
organisationen. Kommittén har under arbetet träffat företrädare för delar av verksamheten, inhämtat erfarenheter och idéer från andra kommuner samt lämnat sitt förslag
på remiss till de politiska partierna och Nordanstigs kommun. Därutöver har bland
andra förvaltningsledningar och fackliga organisationer avgett yttranden. Förslaget har
i vissa delar justerats efter remissomgången.
Kommittén lämnar nu sitt slutförslag avseende politisk organisation.
I korthet kan nämnas att förslaget rymmer några tydliga förändringar av nämndsorganisationen. Dit hör att det inrättas en kultur- och fritidsnämnd, att det bildas en
social- och omsorgsnämnd och att lärandenämnden renodlar sin verksamhet med ansvar för utbildningsområdet. Det inrättas två nämndsövergripande beredningar.
Kommunfullmäktige får tre permanenta beredningar där en beredning får ansvar för
demokrati- och kvalitetsfrågor ur ett medborgarperspektiv. Kommittén föreslår att
kommunen ska söka samverkan med andra kommuner inom överförmyndarverksamheten.
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En fråga som varit särskilt föremål för avvägningar inom kommittén är nämndsorganisationen inom samhällsbyggnadsområdet, dvs. tekniska nämnden, byggnadsnämnden och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Kommittén har övervägt
att bredda samverkan med Nordanstigs kommun till att inbegripa även plan- och
byggnadsverksamheten. Samtidigt finns det tankar om att pröva om vissa av tekniska
nämndens ansvarsområden skulle vara lämpliga att sammanföra i samma nämnd som
plan- och bygglovsfrågorna. Dessutom kan det inte uteslutas att åtminstone delar av
samhällsbyggnadsverksamheterna skulle kunna omfatta fler kommuner än Hudiksvall
och Nordanstig.
Kommittén har mot den bakgrunden stannat vid att nuvarande organisation i dessa
delar i stort kvarstår men att samhällsbyggnadsfrågorna bör bli ett särskilt kommunstyrelseuppdrag att utreda vidare i början av nästa mandatperiod. Förslaget kan sedan,
helt eller delvis, implementeras redan under nästa mandatperiod, alternativt anstå till
efter 2018 års val. Kommittén vill dock understryka att det är angeläget att arbetet
startar direkt efter valet och att ett förslag kan presenteras tidigt under mandatperioden.
Den parlamentariska kommittén har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
godkänna förslag till politisk organisation från och med år 2015, att uppdra till
kommunstyrelsen att ansvara för planering och samordna genomförande av den
politiska organisationen, att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utvärdera
medborgarförslag samt planera och samordna genomförandet av beredningar under
kommunfullmäktige, samt att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtida
organisation för nämnderna inom samhällsbyggnadsområdet – tekniska nämnden,
byggnadsnämnden och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd – med slutrapport till kommunfullmäktige senast vid första sammanträdet under 2016.
Allmänna utskottet har beslutat överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Ann Berg (FP) yrkar bifall till den parlamentariska kommitténs förslag.
Stefan Bäckström (C) yrkar att ärendet återremitteras för att få en ekonomisk konsekvensbeskrivning.
Mikael Löthstam (S), Jonas Holm (M) och Gunnar Canslätt (KD) yrkar bifall till Ann
Bergs förslag.
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Sammanträdet ajourneras i 60 minuter (för lunch). Efter 60 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Kåge Wallner (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras, yrkar i andra hand att
kostverksamheten läggs under social-och omsorgsnämnden.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till att ärendet återremitteras till allmänna utskottet och den parlamentariska kommittén, och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Ann Bergs förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller Ann Bergs förslag
röstar JA. Den som avslår detta röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen avslagit
Ann Bergs förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP) Gunnar
Canslätt (KD), Mikael Löthstam (S), Kerstin Rask (S), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V)
röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C) och Kåge Wallner (MP) röstar nej.
Omröstningen utfaller med 12 ja-röster mot 3 nej-röster. Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla Ann Bergs förslag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Kåge Wallner (MP)
tilläggsförslag och andrahandsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till politisk organisation från och med år 2015,
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för planering och samordna genomförande
av den politiska organisationen,
att uppdra till kommunfullmäktiges presidium att utvärdera medborgarförslag samt
planera och samordna genomförandet av beredningar under kommunfullmäktige, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utreda framtida organisation för nämnderna inom
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samhällsbyggnadsområdet – tekniska nämnden, byggnadsnämnden och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd – med slutrapport till kommunfullmäktige senast vid
första sammanträdet under 2016.
Emot beslutet och till förmån för Stefan Bäckströms förslag reserverar sig Caroline
Schmidt (C) och Stefan Bäckström (C).
Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Kåge Wallner (MP).
____
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§ 108 Detaljplan för Mo 3:30 m fl. i Hälsingtuna, Hudiksvalls
kommun
Dnr 2011-142-214
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 80/2013, att ge byggnadsnämnden i uppdrag
att upprätta förslag till detaljplan som medger handel i området norr om väg 84 för
fastigheten Mo 3:30 m.fl., med undantag för livsmedelshandel, samt att
byggnadsnämnden i den fortsatta hanteringen av detaljplanen ska beakta den
handelsstrategi som arbetats fram i kommunen.
Gällande plan för området antogs i maj 2011. Allt planeringsmaterial, dagvatten trafik- och riskutredning, handelskonsekvensutredning samt MKB och komplettering
till MKB, bedöms vara aktuellt och har användas som beslutsunderlag även i denna
plan.
Kommunens varuförsörjningsplan från 1979 ger lagligt stöd för ställningstagandet att
göra ett undantag för livsmedel i det handelsområde som kommunen vill möjliggöra i
Medskogsområdet.
Plan – och bygglovskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan som förutom
handel i området norr om väg 84 för fastigheten Mo 3:30 m.fl., med undantag för
livsmedelshandel, även medger de användningsbestämmelser som finns i gällande plan
(kontor, industri och verksamheter för trafikantservice).
Förslaget till detaljplan samråddes under november-december 2013. Efter
samrådstiden sammanfattades synpunkterna i en samrådsredogörelse som sedan
bifogades till handlingarna under granskningstiden för ärendet som skedde under
februari – mars 2014. Ett granskningsyttrande har nu upprättats där inkomna
synpunkter under granskningen redovisas.
Byggnadsnämnden har föreslagit att upprättat förslag till detaljplan godkänns för att
gå till kommunfullmäktige för antagande.
Allmänna utskottet har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planingenjör Anna-Karin Persson
och stadsarkitekt Mats Gradh i ärendet.
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Kåge Wallner (MP) och Daniel Pettersson (V) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottes förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller allmänna utskottets
förslag röstar JA. Den som avslår detta röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen
avslagit allmänna utskottets förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Gunnar Canslätt (KD), Mikael Löthstam (S), Kerstin Rask (S),
Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S)och Olle Borgström (S) röstar ja.
Kåge Wallner (MP)och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Ann Berg (FP) och Siw Karlsson (S) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 11 ja-röster mot 2 nej-röster, 2 avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen har således beslutat bifalla allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen s förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Mo 3:30 m fl. i Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun
Emot beslutet reserverar sig Daniel Pettersson (V) och Kåge Wallner (MP).
Kåge Wallner (MP) reserverar sig skriftligt.
Bilaga § 108
____
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§ 109 Risk och Hot inför allmänna valen 2014
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg, säkerhetsskyddschef Göran Bergsman, valnämndens
ordförande Bengt Gill och polisområdeschef Lars Fredin informerar kommunstyrelsen
om risker och hot inför valen 2014.
Informationen innehåller b.la. riskbedömning som länsstyrelsen gjort, rapport om särskilda opinionsyttranden som ökat i landet, polisens aktiviteter samt hotbilder och
risker i samband med valen.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 110 Etablering av trygghetsnav vid kommunens särskilda
boenden
Dnr 2014-173-179
Ärendebeskrivning
Vid vinterstormarna Dagmar julen 2011 samt Sven och Ivar december 2013 drabbades
många invånare i kommunens ytterområden av långa el- och teleavbrott.
Avbrott som gjorde det omöjligt för drabbade att nå ambulans, räddningstjänst och
polis i händelse av akuta behov. Samt att kontakten med anhöriga och stödpersoner
helt uteblev.
Trygghetsnav
Särskilda äldreboenden finns, förutom i centrala Hudiksvall, vid samtliga kommundelar och är dygnet runt bemannade med vårdutbildad personal. Boendeanläggningarna har alternativa uppvärmningslösningar, är förberedda att ta emot el från
reservelverk och har tillgång till dricksvatten. Anläggningarna har normalt digitala telefoner anslutna till kommunens televäxel. Som komplement bör också analoga telefoner finnas då dessa visat sig minst sårbar vid elbortfall.
Därmed bör vi låta anläggningarna utgöra ”trygghetsnav” dit allmänhet kan vända sig i
händelse av akuta behov.
Rakel
För att säkra upp kommunikationsmöjligheterna föreslås att räddningstjänsten ges
möjlighet att införskaffa ytterligare fyra1 Rakel-terminaler vilka, vid händelser placeras
hos de anläggningar som drabbas av el- och tele avbrott. Terminalerna handhas av
räddningstjänsten och Rakel-övningar genomförs årligen med respektive anläggning.
Hjärtstartare
För att skapa ytterligare möjlighet för invånare boende långt från sjukhus och räddningstjänst föreslås att dessa boendeanläggningar utrustas med hjärtstartare vilka
monteras i väggskåp med larm i anläggningarnas entréer.
Planeringen av trygghetsnaven hanteras inom omsorgsförvaltningen medan räddningstjänsten administrerar arbetet med Rakel-terminaler. Medel för investeringarna
äskas hos kommunstyrelsen.
1

Vid de väderhändelser vi hitintills upplevt är det geografiskt begränsade områden som drabbats och sannolikt
kommer inta alla boendeanläggningar att samtidigt drabbas av elavbrott.
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Norrhälsinge räddningstjänst har föreslagit att kommunens samtliga särskilda äldreboenden ska utgöra ”trygghetsnav” och att Räddningstjänsten tillförs medel för inköp
av fyra Rakel-terminaler att brukas som säker kommunikation vid de äldreboenden
som drabbas av el- och teleavbrott i samband med extraordinära händelser, inköpskostnad 32 000 kronor, dessutom att räddningstjänsten tillförs årliga medel för licenskostnad och drift av dessa fyra Rakel terminaler. Årlig driftkostnad om 24 000 kronor.
Omsorgsförvaltningen tillförs medel för inköp av åtta hjärtstartare monterade i
larmade skåp att placeras vid entréerna vid: Ingsta i Rogsta, Edsbacka i Enånger,
Lyckbacken i Njutånger, Tryggebo i Iggesund, Forsa gården i Forsa, Rosenborg i
Näsviken, Edshammar/Månsbacken i Delsbo och Frejagården i Friggesund, inköpskostnad, 111 224 kronor
Vid Svågagården, som också utgör ett trygghetsnav, finns redan en hjärtstartare
monterad i ett larmat och uppvärmt skåp utanför entrén.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslagen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) och Mikael Löthstam
(S) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att räddningstjänsten tillförs 143 000 kronor för inköp av Rakel-terminaler och hjärtstartare ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett, i 2014 års budget, samt
att beakta den årliga driftskostnaden för Rakel-terminalerna i kommande budgetarbete,
2015 och framåt.
____
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§ 111 Medborgarförslag om förändrad användning av järnvägsområdet och järnvägstrafik i tunnel genom
Hudiksvall
Dnr 2011-154-035
Ärendebeskrivning
Björn Grundström, Delsbo, har väckt ett medborgarförslag med innebörden att järnvägen genom Hudiksvall bör dras i tunnlar och därmed finns möjlighet att använda
nuvarande järnvägsområde till badplats och promenadstråk.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Hudiksvalls kommun agerar på olika sätt för att påskynda utbyggnaden av ett dubbelspår på Ostkustbanan. Ett dubbelspår medför högre, snabbare och mer driftssäker
kapacitet för gods- och persontrafik på järnvägen. Som ett led i arbetet har Trafikverket gjort en förstudie med olika alternativ för dragningen av järnvägen vid
Hudiksvall. Tunnelalternativ finns med i denna förstudie där emellertid kommunstyrelsen i sitt remissyttrande avstyrkte alternativet. Kommunstyrelsen har därefter på
senhösten 2010 åter aktualiserat frågan om en spårdragning under Hudiksvall.
I dagsläget är för tidigt att säga om järnvägen kommer att dras utanför Hudiksvall,
såsom ett av förslagen i förstudien anger, eller om åtminstone persontrafik finns kvar i
ett ytläge genom staden. Om all järnvägstrafik i en framtid skulle förläggas utanför
Hudiksvalls stad eller i en tunnel genom tätorten kommer det att bli föremål för fortsatt planeringsarbete och dialog med medborgare om vad den frigjorda marken kan
användas till. Kommunledningsförvaltningen kan inte se att det i detta läge finns anledning att begränsa planeringsarbetet med den inriktning som framförs i medborgarförslaget utan detta får prövas om och när det blir aktuellt.
Kommunledningsförvaltningen har inte den resurs som krävs för att kunna bereda ett
fördjupat och fullödigt underlag inför ett ställningstagande om tunnelalternativ vid
Hudiksvall. Denna fråga bör därför avvakta fortsatt järnvägsutredning och övrigt
planeringsarbete kring ett dubbelspår på Ostkustbanan.
Yttrande i ärendet har inhämtats från tekniska nämnden och byggnadsnämnden.
Kommunledningsförvaltningen har, mot bakgrund av detta, föreslagit att medborgarförslaget avslås.
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Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
____
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§ 112 Medborgarförslag om camping för husbilar och husvagnar på Kattvikskajen
Dnr 2013-340-035
Ärendebeskrivning
Lisbeth Andersson, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att skapa en campingsplats på Kattvikskajen för husbilar och husvagnar. Kommunens insats skulle vara
att skapa en infrastruktur i form av elstolpar och en servicebyggnad för att sedan
arrendera ut verksamheten.
Tekniska nämndens yttranden

Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och kommunens turistbyrå. Tekniska
nämnden påpekar i sitt yttrande att det pågår ett fördjupat översiktsplanearbete för
Västra hamnen, i vilken Kattvikskajen ingår. I planarbetet kommer det att finnas möjlighet för allmänheten att lämna synpunkter på framtida användning av området. Då
kommer lämpligheten av olika alternativ att närmare prövas. Tekniska nämnden hänvisar medborgarförslaget till den processen.
Turistbyråns yttrande

Hudiksvalls turistbyrå pekar på att behovet av campingmöjligheter i centrala
Hudiksvall är stort. Förutom övernattnings- och uppställningsmöjligheter behövs anläggningar för att ta hand om gråvatten m.m. Turistbyrån anser att förslaget behöver
bearbetas ytterligare, bl.a. vad avser finansiering.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen delar det som tekniska nämnden anför och hänvisar
till den påbörjade planprocessen för Västra hamnen. Kommunledningsförvaltningen
anser att beslutet rimligen bör vara ett avslag i detta skede.
Det bör påpekas att förslagsställaren är välkommen att komma in med förslaget i arbetet med översiktsplan där det i så fall får prövas och ställas mot andra alternativ.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
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§ 113 Medborgarförslag om kommunfullmäktiges arbetsordning
Dnr 2013-485-035
Ärendebeskrivning
Sven G Enström har, i medborgarförslag daterat 18 november 2013, föreslagit att § 25
i fullmäktiges arbetsordning av 2002 återställs.
Enligt 5 kap. 21 § KL får fullmäktige bestämma att också andra än ledamöter ska ha
rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. I förarbetena sägs att regeln ger
fullmäktige full frihet att råda över deltagandet i överläggningarna. Samtidigt sägs att
meningen inte är att fullmäktige ska tillämpa den så att en för vid krets av personer
tillåts att yttra sig på sammanträdena, t.ex. närvarande kommunmedlemmar eller representanter för massmedia (prop. 1990/91:117 s. 181).
I kommunallagen finns en särskild regel om att fullmäktige får bestämma att allmänheten får ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde (8 kap. 20 § KL).
Dessa båda regler ger fullmäktige utrymme för att i viss omfattning införa någon form
av "allmänhetens frågestund” vid ett eller flera sammanträden.
I vilken ordning och i vilka former sådana frågestunder regleras i arbetsordningen för
kommunfullmäktige.
Nuvarande arbetsordning

I arbetsordning för Hudiksvalls kommun regleras idag:
Allmänheten ska beredas tillfälle att ställa frågor om ärenden som finns på ärendelistan
(Allmänhetens frågestund).
I kungörelsen till dessa sammanträden ska anges att Allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningen.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer, efter samråd med vice ordförandena, hur frågestunden ska
genomföras och låter kalla de förtroendevalda eller anställda i kommunen, som erfordras för att lämna upplysningar.
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Tidigare arbetsordning

Kommunfullmäktige beslutade 2002-08-26 § 96 att i arbetsordningen lägga till att allmänheten får ställa frågor om ärenden inom kommunens ansvarsområde vid samtliga
sammanträden med fullmäktige. Tidigare hade allmänheten endast möjlighet att ställa
frågor vid de tillfällen fullmäktige behandlade budgeten eller bokslutet.
Vid sitt sammanträde 2007-05-28 § 81 beslutade fullmäktige att ändra arbetsordningen
bl.a. så att allmänheten endast får ställa frågor om ärenden som finns på ärendelistan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
____
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§ 114 Medborgarförslag om nolltaxa för pensionärer i lokaltrafiken i Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-048-035
Ärendebeskrivning
Roland Lodén, Bjuråker, har väckt ett medborgarförslag som innebär att det införs
avgiftsfria resor för kollektivtrafiken för pensionärer i Hudiksvalls kommun.
Kommunledningsförvaltningen vill först peka på vissa förutsättningar. Sedan 2012
utgör Landstinget Gävleborg kollektivtrafikmyndighet och är den som ansvarar för
och finansierar kollektivtrafiken i länet. Kommunen har inte rådighet eller på annat
sätt möjlighet att ensidigt besluta om t.ex. avgiftsbefrielse inom kollektivtrafiken.
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner har däremot gjort ett s.k. tillköp och
finansierar avgiftsfria resor för unga. Gävle kommun har motsvarande tillköp för
pensionärer. Ett tillköp är inte någon rättighet som en finansiär har, utan ytterst är det
kollektivtrafikmyndigheten som fattar beslut om det ska medges eller inte.
Gävle kommun har ett system som kallas Resekort 65+. Den som är 65 år eller äldre
och folkbokförd i Gävle kommun har möjlighet att resa utan avgift på X-trafiks bussar
inom kommungränsen under vissa klockslag under vardagar. För att resa gratis krävs
tillgång till ett särskilt resekort som resenären beställer. Gävle kommun är ansvarig för
administration och kostnader för själva kortet samt betalar ett pris för varje resa som
kortinnehavaren gör med stadstrafik respektive landsbygdstrafik inom Gävle kommun
under de tider då kortet gäller. För närvarande (april 2014) är kommunens kostnad 20
kr per resa för landsbygdstrafiken och 7,50 kr per resa på stadsbussarna. Gävle
kommuns kostnad var ca 3,2 Mkr för 2013.
Hudiksvalls kommun hade 8 715 invånare som är 65 år eller äldre per den 31
december 2013. Det är mycket svårt att i detta läge ha någon uppfattning om hur stort
intresset skulle vara för ett sådant kort och hur många resor som skulle ske med en
kommunal subvention av avgiften. De ekonomiska konsekvenserna är därför mycket
svåra att beräkna. Till det kommer att det behöver skapas en administration kring
själva kortdistributionen som sannolikt är mer kostsam under själva uppbyggnads- och
intrimningsfasen.
De argument som kommunledningsförvaltningen bedömer är relevanta för en satsning
på avgiftsfria resor för pensionärer är
•

Ökar det kollektiva resandet och kan minska bilåkandet.
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•

Kan gynna ekonomiskt svaga grupper.

•

Ökat resande kan gynna sociala aktiviteter och skapa förutsättningar för ett
friskare liv och kan vara särskilt intressant för grupper utan bil/körkort.

•

Utnyttjar restider med lägre efterfrågan och sprider efterfrågan på kollektivtrafik jämnare över dygnet.

De argument som kommunledningsförvaltningen bedömer är relevanta mot avgiftsfria
resor för pensionärer är:
•

Ökar kommunens kostnader.

•

Satsningen är inte behovsanpassad, dvs. även de som har råd, fortsätter åka bil
etc. är berättigade till kortet och subventionen.

•

Kan ge fel incitament – man väljer att åka buss på korta sträckor när det är
gratis, i stället för att gå eller cykla.

Kommunledningsförvaltningen har bedömt att en satsning på avgiftsfria resor för
pensionärer inom kollektivtrafiken medför ett ökat ekonomiskt åtagande som kräver
en prioritering. Denna prioritering är politisk. Kommunledningsförvaltningen kan
därutöver i detta skede inte bedöma hur kollektivtrafikmyndigheten ställer sig till en
fråga om ev. tillköp. Under förutsättning att kommunfullmäktige skulle vilja gå vidare
med frågan behöver kostnadsdelen beräknas tydligare och förhandlingar upptas med
kollektivtrafikmyndigheten. Kommunen behöver i sådant fall även utse ansvarig
nämnd/förvaltning för administration av kortet.
Kommunledningsförvaltningen har, med hänvisning till resonemanget, överlämnat
prioriteringar i ärendet utan eget förslag.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
____
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§ 115 Årsredovisning 2013 för stiftelse och kommunala
bolag
Dnr 2014-203-042
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar samt revisionsberättelser för
år 2013 har inkommit från,
1. AB Hudiksvallsbostäder
2. Fastighets AB Glysis
3. Glysisvallen AB
4. Hudiksvalls Näringslivs AB
5. Forsså Gruppen AB
6. Fiberstaden AB
7. Stiftelsen Hälsinglands Museum
För bolagen, är det totala resultatet efter skatt, 2013, 10,6 miljoner kronor.
Till redovisningarna finns också revisionsberättelser till respektive bolag och stiftelse.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att för kommunens del bevilja styrelsen
och den enskilda förtroendevalda i Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2013, samt att lägga aktiebolagens och stiftelsens årsredovisningar
och revisionsberättelser, för år 2013, till handlingarna.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och den enskilda förtroendevalda i Stiftelsen
för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013, samt
att lägga aktiebolagens och stiftelsens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år
2013, till handlingarna.
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§ 116 Avtal mellan Hudiksvalls sjösportsällskap, HSSS, och
Hudiksvalls kommun angående drift av gästhamnen i
Hudiksvall
Dnr 2014-184-825
Ärendebeskrivning
I december år 2013 gick avtalet ut, mellan Hudiksvalls Sjösportsällskap, HSSS, och
Hudiksvalls kommun angående drift av gästhamnen. I avtalet skrevs 200 000 kronor
av årligen i 5 år avseende ett lån på 1 000 000 kronor, som HSSS hade hos kommunen.
Detta för att de skulle driva gästhamnen.
Därför har HSSS kontaktat tekniska förvaltningen och tekniska nämndens ordförande
för att de vill upprätta ett nytt avtal med samma innehåll som i det förra. Alltså att de
får ett lån på 1 000 000 kronor som skrivs av med 200 000 kronor per år i 5 år för att
de ska kunna driva gästhamnen. Den årliga kostnaden för att driva en gästhamn med
den service som det innebär motsvarar cirka 200 000 kronor enligt HSSS:s beräkningar.
En ny punkt som sattes in i det nya avtalet som upprättats 2014 är att HSSS även ska
ha tillsyn och bistå med information till båtar vid solbryggorna.
Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat avtal angående drift av gästhamnen
mellan HSSS och Hudiksvalls kommun, godkänns.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat avtal angående drift av gästhamnen mellan Hudiksvalls
Sjösportsällskap, HSSS, och Hudiksvalls kommun
____
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§ 117 Ansökan ur miljöinvesteringsfonden avseende
projektet, Hållbar kommunutveckling
Dnr 2014-182-409
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att upprätta en miljöinvesteringsfond. Syftet
med miljöinvesteringsfonden är att främja metoder eller projekt som leder till hållbar
utveckling. Styrgruppen för ekologisk hållbarhet har berett ansökan om miljöinvestering för att delta i projekt Hållbar kommunutveckling som Blekinge tekniska
högskola driver och som baserar sig på att hjälpa kommuner att tillämpa hållbarhetsprinciperna som är grunden för Sveriges ekokommuners arbete.
Hudiksvalls kommuns medfinansiering i projektet beräknas vara 75 000 kronor per år,
under tre år, med en eventuell förlängning med två år. En kostnad om 25 000 kronor
per år, beräknas för olika aktiviteter i Hudiksvall. Projektets totala budget är därmed
100 000 kronor per år i tre alternativt fem år.
Styrgruppen för ekologisk hållbarhet har föreslagit kommunstyrelsen besluta att bifalla
ansökan av miljöinvesteringsfonds medel för projekt Hållbar kommunutveckling.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) att ur miljöinvesteringsfonden medfinansiera projektet med 100 000 kronor per år i tre år.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ur miljöinvesteringsfonden medfinansiera projekt Hållbar kommunutveckling med
100 000 kronor per år i tre år.
____
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§ 118 Ägardirektiv för Hudiksvalls Näringslivs AB
Dnr 2011-650-107
Ärendebeskrivning
En parlamentarisk arbetsgrupp fick i uppdrag av kommunstyrelsen, § 31/2012, att se
över hur ägarstyrningen i kommunens bolag ska gå till. Dessutom har ändringar i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling – Teckalundantagen - och ändringar i
kommunallagen (1991:900) skett. Bestämmelserna innebär bl.a. att det i bolagsordningen ska anges det kommunala ändamålet med företaget och att kommunstyrelsen får en förstärkt uppsiktsplikt över företagen.
Dokument som berörs av ovanstående är:
• Kommunstyrelsens reglemente
• Företagspolicy
• Bolagsordningar
• Ägardirektiv
Kommunfullmäktige beslutade, § 118/2013, att anta företagspolicy för Hudiksvalls
kommun, samt att anta erforderliga ändringar i kommunstyrelsens reglemente.
Kommunfullmäktige beslutade, § 8/2014 att anta bolagsordningar för Hudiksvalls
Näringsliv AB, Fastighets AB Glysis och AB Hudiksvallsbostäder
Kommunfullmäktige beslutade , § 162/2013, att anta ägardirektiv för bolagen
Fastighets AB Glysis, och AB Hudiksvallsbostäder. Förslaget om ägardirektiv för
bolaget, Hudiksvalls Näringslivsbolag AB (HNA), återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Allmänna utskottet har föreslagit att ägardirektiv för HNA antas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kåge Wallner (MP) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för bolaget, Hudiksvalls Näringslivsbolag AB (HNA)
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 119 Information från Hälsingerådet
Inget finns att rapportera från Hälsingerådet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 120 Information från Sundsvallsregionen
Ordföranden Caroline Schmidt, informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen. Aktuella frågor var bl.a. kompetensfrågor, kustbevakningens sparbeting och
ny webplats.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 121 Information från kommunchefen
Kommunchef Bengt Friberg informerar om turistverksamhet och Fokus Glada Hudik.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 122 Information från Region Gävleborg
Kommunchef Bengt Friberg informerar från Region Gävleberg, aktuell fråga är b.la.
FoU-enhet i nya regionförbundet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 123 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
2014-185-042
1

Rapport om granskning av kommunens årsredovisning 2013
2014-47-143

2

Bidrag till byalag januari – mars 2014
- Vedmora byalag
- Rogsta Intresseförening
- Näsvikens Byggnadsförening U.P.A
- Mössöns Byalag
- Brännås/Brännbo Byalag

3

2014-174-143
Bidrag till byalag år 2014, Lindefallets Byaråd

4

Region Gävleborg, Regionstyrelsen protokoll 2014-03-28

5

Region Gävleborg, Regionstyrelsen protokoll 2014-01-31

6

AB Hudiksvallsbostäder, protokoll 2014-03-20

7

Regional Strategi och handlingsplan för Alkohol, narkotika, dopning och tobak
i Gävleborg

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-05-08

Kommunstyrelsen

§ 124 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-04-22
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

48 (48)

