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Sammonträdesciatum

kommun

2015-05-07

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.00-1 2.00,13.00-1 5.25

Förtroendevalda:

Beslutande:
Mikael Löthstam (5), ordf
Majvor \Vestberg Jönsson (5)
Bo Nilsson (S)
Nina Burchardt (S) §~ 62-80
Kerstin Rask ~ 81-89
Olle Borgström (S
Lena Hallqvist (S)
Uno Jonsson (S)
Daniel Pettersson (V)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (I\~
Birgitta Medin (M)
Andrea Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD)

Övriga deltagare:

Ej beslutande:
Per Svensson (5)
Kerstin Rask (5) §~ 62-80
Kent Kanon (S) §~ 62-79
Ingvar Persson (S)
Charliene Kiffer (V)
Matts Persson (C)
Ann Berg (FP)
Moniqa Stigås (1(D)
Kåge Wallner (MP)

Utredare Anita Olsson, kommunchef Bengt Friberg ekonomichef
Staffan Lindvall §~ 62-71, personalchef Maria Larsson § 64, Göran
Fjellström Sundsvallsregionen § 73, landsbygdsstrateg Olle Persson

§ 74, utredare Annika Forslin § 80, ordf. Håkan Bjur och VD Jonas
Dahlström, Fiber Optic Valley § 63
utses off justera:

Jonas Holm

Justeringens plats
och tid:

Kommunledningsförvaltningen, 12maj2015, kl. 11.00

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Amta

Isson

Ordförande:

Mikael Löt stam

Justerande:

Jo

s Holm

Utdragsbestyrkande:

§ 62-89
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Kommunstyrelsen

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid. från och med

till och med

2015-05-13

2015-06-02

Förvaringsplats för protokollet
Kommunledningsförvaltningeri
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sammonträdesdotum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§62 Redovisning av Glysisvallen AB’s verksamhet
Sammanfattning
Glysisvaflen AB’s ordförande Bo Nilsson och VD Stefan Skalman, informerar
kommunstyrelsen om Glysisvallen AB’S verksamhet, avseende ekonomiskt utfafl, läget
och planer för kommande ar.
NCC väljer nu, efter ett långt och gott samarbete med Hudiksvafls kommun, att
utträda ur bolaget Glysisvallen AB
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes
sign:

Uldrogsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§63 Information från Fiber Optic Valley
Sammanfattning
Fiber Optic Valleys ordförande Hakan Bjur och VD Jonas Dahlström, informerar
kommunst-yrelsen om Fiber Optic Valleys verksamhetsområden och olika projekt de är
delaktiga i.
Ordförande tackar för informationen

Justerondes
sign:

Ulciragsbestyrkonde:
Delges:

m

~_J
Hudiksvalls
t~a kommun

Protokoll

7 (39)

sammontreidesciotum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§64 Budgetuppföljning
Dnr2015-186 042

Sammanfattning
Av kommunens omsättning, på ca. 2,5 miljarder, motsvarar 1,4 miljarder
personalkostnader.
Utfallet av Iöneöversynen 2015 blev totalt 3,08° o i löneökning. En riktad satsning har
gjorts för lärarlöner via LR, 5,22° o och Lärarförbundet 3,80°
Om kostnadsutvecklingen bestar beräknas budgeten ha ett underskott om 36 Mkr vid
årets slut.
Social- och omsorgsnämnden
•

Placeringar, negativ avvikelse 10-12 Mkr

•

Äldreomsorg/hemsjukvård, negativ avvikelse 8-9 Mkr

Lä ra ii de n ämn d e n
•

Grundskolan, negativ avvikelse 2-3 Mkr

•

Grundsärskolan, negativ avvikelse 1-2 Mkr

•

Gymnasieskolan, negativ avvikelse 2 Mkr

Tekniska nämnden
•

Gator, snö och frostskador, negativ avvikelse 2 Mkr

Åtgärder
Riktade genomlysningar av individ- och familjeomsorg, inom social- och
omsorgsnämnden samt översyn av Norrhälsinge miljö- och räddningstjänst.
Allmän aterhållsamhet och tydliggöra atgärder.

Ordförande tackar för informationen

Jusferondes
sign:

Utdrogsbestyrkonde:
Delges:
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Sammonträdesciotum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§ 65

Tilläggsanslag 2015

Dnr 2015-187-042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag pa sammantaget 5 537 000 kronor,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag pa sanmiantaget 39 474 000 kronor,
samt
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital

Sammanfattning
Efter genomgang av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2014 till 2015
har underlag tagits fram som avser bade drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 5 610 000 kronor beviljas i duläggsanslag. 3 765 000 kronor
av detta avser regelsystemet där kommunens intraprenader bär med sig
konsekvenserna av sina resultat. Endast en resultatenhet bär med sig ett negativt
resultat. De övriga delarna avser särskilda projekt som av olika anledningar inte
genomförts enligt plan.
Avseende investeringar har objekt efter objekt gåtts igenom tillsammans med främst
tekniska förvaltningen. Några objekt ligger tidsmässigt före de tidplaner
investeringsbudgeten bygger på. Det mesta är dock kopplat till investeringar som ännu
inte genomförts av olika anledningar, men som fortfarande fmns i de planer som
gäller. Den totala summan investeringar som är nu ligger för förslag till tilläggsanslag är
39 401 000 kronor. Det finns ett område där investeringarna gatt snabbare än tidplan
och det är Läroverkets ombyggnad som ligger före tänkt plan.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 19april2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 201 5-04-21

Justerandes
sign:
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Utdrogsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Vid kommunstyrelsens sammanträde revideras tilläggsanslagen då 73 000 kronor läggs
över till investeringsbudget fran driftbudget. Detta efter en önskan fran Edsbacka om
inköp av markiser.
Jan-Erik Jonsson (C),Jonas Holm (M) och Majvor WestbergJönsson (S) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag med den presenterade revideringen.

Justerondes
sign:

Utdrogsbestyrkande:
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Delges:

~ Hudiksvalls
~.akommun

sammontröciesciotum
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Kommunstyrelsen

§66 Tilläggsanslag Glada Hudik-teatern
Dnr2015-139 042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäkdge beslutar
att bevilja tifläggsanslag för ar 2015 om 1,5 miljoner kronor och att pengarna tas ur
kommunens egna kapital,
att för år 2016 och framat, lägga anslagen i budget, så länge Glada Hudik teatern
bedriver teaterverksamhet på den nivå de gör i dag, samt
att syftet till budgetökningen är att fler personer ska få tillfälle att delta i verksamheten,
social- och omsorgsnämnden far därför ett uppdrag att redovisa i bokslutet hur
verksamheten utvecklas.

Sammanfattning
Glada Hudik teatern (GifT), ansöker om tilläggsanslag. För att bedriva en
teaterverksamhet med den kvalitén och omfattning som GHT har, behöver de mer
resurser än de 1,3 miljoner kronor som social- och omsorgsnämnden avsatt för
verksamheten för år 2015. Social- och omsorgsnämnden har ett uppdrag att bedriva
verksamhet inom kommunen för de personer som har beviljats insatser.

Beslutsunderlag
•

Social- och omsorgsnämndens protokoll, 19 mars 2015, ~ 53

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

§ 43

Beslutsgång
Allmänna utskottet föreslar, att bevilja tilläggsanslag för at 2015 pa 1,5 miljoner kronor
årligen sa länge Glada Hudik teatern bedriver teaterverksamhet pa den niva som man
gör idag, i övrigt räknas budgeten upp på samma sätt som för övriga nämnder. Socialoch omsorgsnämndens andra och tredje att-sats, hänvisas till beslut i egna nämnden,
samt att syftet till budgetökningen är att fler personer ska få tillfälle att delta i
verksamheten, social- och omsorgsnämnden får därför ett uppdrag att redovisa i
bokslutet hur verksamheten utvecklas.
Justerondes
sign:

Utdrogsbestyrkonde:
Delges:
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Kommunstyrelsen
Mikael Löthstam (S) föreslar att den första att-satsen tas bort, samt föreslar att bevilja
tilläggsanslag för år 2015 om 1,5 miljoner kronor och att pengarna tas ur kommunens
egna kapital, att för ar 2016 och framåt, lägga anslagen i budget, så länge Glada Hudik
teatern bedriver teaterverksamhet pa den niva de gör i dag.

Patrik Nilsson (SD), Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg
Jönsson (5) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Mikael Löthstams ändring
av första att-satsen och tillägg.

Justerandes
sign;

Utdrogsbestyrkande:
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Kommunsfyrelsen

§ 67

Lärcindenämndens investeringsbudget 2015

Dnr 2015-117-042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med syftet att minska barngrupperna, avsätta 1 miljon kronor redan 2015 för
projektering av förskolan vid Skolbyn.
att Håstaby förskola åtgärdas 2015 och Björkbergs skola 2016, samt
att de 7,5 miljoner kronor som avsatts för utbyggnad av Sandvalla skola 2015 får
användas till om- och nybyggnad av Björkbergs skola,

Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade, 2014/~ 22, beslut om investeringsbudgeten för 2015
2018. Lärandeförvaltningen har sett över investeringsbudgeten och föreslår
förändringar gällande, ny förskola vid Skolbyn, atgärder vid förskolorna Björkberg och
Håstaby samt utbyggnad av Sandvalla skola.

Beslutsunderlag
•

Lärandenämndens protokoll, 25 februari 2015, ~ 19

•

Allmänna utskottets protokoll, 201 5-04-21 ~ 44

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP), Jonas Holm (M) och Caroline Schmidt (C) samt Majvor
Westberg Jönsson (5) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag

Justerondes
sign:
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Kommunstyrelsen

§ 68 Budget för kommunstyrelsen, år 2015
Dnr 2015-185 042

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budget för kommunstyrelsen, ar 2015

Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om förslaget till kommunst~ relsens budget
2015.
Kommunstyrelsens nettobudget omfattar 75 744 tkr, fördelat pa
verksamhetsområdena:
Politisk verksamhet
15 727 tkr
Centrala stödfunktioner
49 317 tkr
Kultur och Fritid
1 500 tkr
Infrastruktur
14 135 tkr
Individ- och farniljeomsorg
15 tkr
Affärsmässig verksamhet
4 920 tkr
-

-

Beslutsunderlag
•

Förslag till budget 2015 för kommunstyrelsen

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

§ 45

Beslutsgång
Majvor Westberg jönsson (8) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.

Justerondes
sign:

Uldrogsbestyrkoncle:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§69 Kommunstyrelsens åtaganden 2015
Dnr 201 5-1 84-012

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens ataganden för år 2015

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att besluta om den del av åtagandena som avser kvalitativa
verksamhetsmal för 2015, med tillhörande indikatorer. Dessa ska följas upp av
kommunfullmäktige, kommunsryrelsen eller kommunstyrelsens allmänna utskott.
Malen utgår fran kommun fullmäktiges tre övergripande mål.

Beslutsuncterlag
•

Förslag till kommunstyrelsens nämndsplan för år 2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

Justerandes

Utdrogsbestyrkoncle:

sign:
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Delges:

§ 45
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Kommunstyrelsen

§ 70 Bokslut 2014 för Hudiksvalls kommuns
donationsfonder

Dnr 2015-188-042

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bokslut 2014 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning

Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Hudiksvalls kommunsdonationer omfattar 14 stiftelser och 4 gåvofonder, dessutom
förvaltar kommunen, Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse, AB Iggesund
Bruks stipendiestiftelse samt Stiftelsen Lemans lärarstipendium 1 och 2.

Beslutsunderlag
•

Hudiksvalls kommuns donationer 2015

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2april2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

Justerandes
sign:

Uldrogsbestyrkande:
Delges:
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sommontradescialum

2015-05-07

Kommunstyrelsen

§ 71 Ansökan från tekniska nämnden om täckning av
investeringsbidrag för Hagavägen, Enånger

Dnr 2015-093-209

Kommunstyrelsen beslutar
att tekniska nämnden beviljas 80 000 kronor för att möjliggöra ett investeringsbidrag
enligt ansökan, samt
att pengarna tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsett ur 2015 ars budget och
anses vara en del av kommunens landsbygdsatsning.

Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har initierat en förrättning för att atgärda ett brofäste på
Hagavägen i Enånger. Vägen har ingen formell fastställd ägare men är registrerad som
en separat fastighet sedan Vägverket lagt om vägen någon gång pa 60-talet.
Åtgärden kommer att göras genom Enangers Samfällighet som ocksa kommer att vara
den part som söker bidraget. Föreningen har fatt en offert om 65 000 kr + moms för
att laga fundamentet i åbotten.

Beslutsunderlag

§ 31

•

Tekniska nämndens protokoll, 16 februari 2015,

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 april 2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkancle:
Delges:

§ 48
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Kommunstyrelsen

§ 72 Plan- och bygglovstaxa 2015
Dnr2OlS-116 206

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslagen plan- och bygglovstaxa 2015

Sammanfattning
Plan- och bygglovstaxan är utformad så att man vid t.ex. bygglovsprövning beräknar
en lovavgift utifrån en formel för att få fram en kostnad för handläggningen. Denna
formel innehåller bl a aktuellt prisbasbelopp som revideras varje år. Formeln innefattar
också en N-faktor som är en justeringsfaktor. 1 dagsläget är Hudilcsvafls kommuns
N-faktor 0,8.

Beslutsunderlag

§8

•

Byggnadsnämndens protokoll 10 februari 2015,

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

•

Plan- och bygglovskontorets tjänsteskrivelse, DIA.2015.8

§ 51

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP), Olle Borgström (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Jonas Holm (M)
föreslår att plan- och bygglovstaxa 2015, godkännes.

Justerondes
sign:

IJtdrogsbestyrkonde:
Delges:
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sommontrödesdotum
2015 05-07

Kommunstyrelsen

§ 73 Information från Sundsvallsregionen
Sammanfattning
Samordnare, Göran Fjeliström, Sundsvallsregionen informerar kommunstyrelsen om
det arbete som utförs i Sundsvallsregionen. Ett samarbetsavtal har slutits mellan de sex
kommunerna, Hudilcsvafl, Nordanstig, Sundsvafl, Ange, Timrå och Härnösand.
Kommunstyrelsernas presiclier leder arbetet och kommuncheferna är ansvariga
tjänstemän.
Nytt från 2014 är tjänsten som samordnare, för ökad kontinuitet och struktur.
Nytt inför 2015 är framstäfld verksamhetsplan med driftsansvariga kommuner.
Aktuella

samarbetsområden

•

Traineeprojektet

•

Samarbete kring ledarskapsurvecklingsprogram

•

Buisness Arena deltagande

•

Rekryteringskampanj under SM-veckan

•

Lobbying kring trafikeringsfrågor/infrastruktur

•

Ökad sammantagen helhetssyn i 15’sisk planering

•

Påverkan av centrala myndigheter, tex. kustbevakningen, TV4-organisationen,

—

näringsliv

statens brister i migrationsfrågan, statliga jobbs centralisering,
infrastrukrursatsningar

Ordförande tackar för informationen

Juslerondes
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Utdragsbestyrkonde:
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§ 74

Vciruförsörjningspolicy

Dnr 2015-189-156

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Varuförsörjningspolicy för Hudiksvalls kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om prioriterade och extra prioriterade
omraden, de närmare villkoren för hemsändningsbidrag och servicepunkter

Sammanfattning
Hudiksvalls kotnmuns nuvarande Varuförsörjningsplan, från 1979 behöver förnyas.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Svågadalsförvaltningen utarbetat
ett förslag till ny plan, vars syfte är att säkerstäfla kommunmedlemmarnas tillgang till
dagligvaror och drivmedel. Vaniförsörjningspolicy är kort hållen med viss
bakgi-undsinformation följi av en beskrivning av policyoniradena
•

hemsändningsbidrag

•

stöd till livsmedelsbutiker

•

ersättning till servicepunkter

•

stöd till drivmedelsstationer.

Planen innehåller även ett förslag till beslutsstruktur där kommunfullmäktige är den
som fastställer själva planen medan kommunstyrelsen beslutar om de områden som
torde förändras mer frekvent över tid, t.ex. storleken pa stödet till
hemsändningsbidraget och den närmare utformningen av ersättning för
servicepunkter.

Beslutsunderlag
•

Varuförsörjningspolicy

•

Bilaga 1

—

Prioriterade och extra prioriterade omraden

•

Bilaga 2

—

Hemsändningsbidrag

Justeroncies
sign:

—

Hudiksvalls kommun daterad den 2015-03-30

Utdrogsbestyrkonde:
Delges:
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Kommunstyrelsen
•

Bilaga 3

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 30mars2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

—

Servicepunkter

§ 49

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Jonas Holm (M) och Caroline Schmidt (C), Andrea
Bromhed (MP) och Patrik Nilsson (SD), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerondes
sign:
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Kommunstyrelsen

§75

Bildande av bolag för produktion av biogas

Dnr 2013 156-106

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfizilmäktige beslutar
att tillsammans mcd Sundsvalls kommun och Östersunds kommun bilda bolaget,
Biogas Mellannorriand AB, med föreslagen bolagsordning och föreslaget
aktieägaravtal,
att fastställa föreslagna ägardirektiv för bolaget,
att tillskjuta 190 000 kr i aktiekapital från avfallsverksamheten
att uppdra till styrelsen, att omgaende tillsätta en verkstäflande direktör för bolaget,
samt
att bolaget bildas under förutsättning att Sundsvalls och Östersunds kommuner fattar
liknande beslut.

Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har i sin avfallsplan beslutat att samla in matavfall för att
producera biogas. Östersunds och Sundsvalls kommuner beslutade år 2010 att
genomföra en gemensam förprojektering av en gemensam behandlingsanläggning. De
har under 2013 bjudit in omkringliggande kommuner för dialog och diskussion.
Tekniska nämnden har beslutat att förorda en gemensam lösning för produktion av
biogas med Östersund och Sundsvalls kommuner, samt att bildandet av gemensamt
bolag och dess villkor är en strategisk fraga och överlämnar därför till
komrnunstyrelsen utan eget förslag.

Beslutsunderlag

§ 30

•

Tekniska nämndens protokoll, 16 februari 2015,

•

Aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för Biogas Mellannorrland AB

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 19 mars 2015

Justercirides
sign:

Utdrogsbestyrkande:
Delges:
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Kommunsfyrelsen
•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

§ 53

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag gällande, att-satserna
1,2,3,5 och 6. Att-sats 4, nominering till bolagsstyrelsen, behandlas vid ett senare
kommunstyrelsesammanträde.
Majvor Westberg Jönsson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till Mikael Löthstams
förslag.
Det antecknas att, Andrea Bromhed (MP) inte deltar i beslutet.

Juslerandes

Utdragsbestyrkande:

sign:

Delges:

Protokoll

~ Hudiksvalls
ta kommun
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Sommontröciesdotum
2015 0507

Kommunstyrelsen

§ 76 Detaljplan för Köpmanberget 2:9 m fl. i Hudiksvall
Dnr 2015-082-214

Planutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera förslag till detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 m fl. till
byggnadsnämnden för handläggning i enlighet med de direktiv som anges i ärendet.

Sammanfattning
Partierna (S), (V) och (M) har kommit överens om att aterremittera förslaget till
detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 m fl. till byggnadsnämnden för handläggning i
enlighet med de direktiv som anges i ärendet.
Förslaget är att kommunstyrelsen återremitterar förslag till detaljplan för del av
Köpmanberget 2:9 m fl. till byggnadsnämnden för handläggning. Kommunstyrelsen
avgränsar planområdet till omradet nedanför Köpmanberget mot havet, dvs, den del
av planförslaget som rymmer skolverksamhet och de två punkthusen i bergsluttningen
utgår. 1 huvudsak planeras bostadshus mindre flerfamiljshus som nyttjar läget mot
vattnet och staden väl, samt småhus/radhus med sma tomter i omradet, men även
mindre inslag av butiker och annan service som bidrar till en funktionsbiandning och
mervärden för bostäderna kan bli aktuella. Kommunstyrelsen bedömer att antalet
bostäder i planen inte bör överstiga 80 st, varav 50 i flerfamilfrhus.
—

—

Beslutsunderlag
§

•

Byggnadsnämndens protokoll, 2 december 2014,

•

Kommunstyrelsens protokoll, 5 februari 2015,

•

Kommunledningsförvaltningens skrivelse, 14 april 2015

•

Planutskottets protokoll, 2015-04-23

§

125

§ 20

19

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Daniel Pettersson (V), Jonas Holm (M), Patrik Nilsson (SD) och
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Justerondes
sign:

titdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

~ Hudiksvalls
t.a kommun

24 (39)

sommanträciesdatum
2015 05-07

Kommunstyrelsen
Det antecknas till protokollet att även ersättarna, Ann Berg (FP) och Monica Stigås
(1(D) instämmer om bifall till förslaget.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkonde:
Delges:

Protokoll
~ Hudiksvalls
t.a kommun
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Sammantråciescialum
2015-0507

Kommunstyrelsen

§ 77

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

Dnr 2012-279-455

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Föreskrifter om hantering av hushaflsavfafl

Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken fmnas en renhallnings
ordning, som ska innehalla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för
kommunen, och en avfallsplan.
Samarbetsorganet, Avfall Hälsingland har under 2014 i samråd med miljökontoren i
länet initierat och drivit arbetet med att ta fram en gemensam mali förslag för före
skrifter.
Förslaget till nya föreskrifter för hantering av hushallsavfall har varit utställd under
perioden 2015-03-23 och 2015 04-20. Ett yttrande har inkommit fran
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. De bedömer sammanfattningsvis att
förslaget nya till föreskrifter är bra och har inga förslag till förändringar

Beslutsunderlag
•

Förslag

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlatande, 19 januari 2015.

•

Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015

•

Kommunstyrelsens protokoll 20 mars 2015,

•

Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 22 april 2015

—

Föreskrifter om hantering av hushallsavfall

§ 20

§ 34

Beslutsgång
Mikael Löthstam (5) föreslar att Föreskrifter om hantering av hushallsavfall antas.

Justerandes
sign:

IJtdragsbestyrkande:
Delges:

m

Protokoll
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Sammanträciesdotum

r’~ kommun

2015-05-07
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Kommunstyrelsen

§ 78 Reviderad risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls
kommun

Dnr 2014 332 168

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna reviderad risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls kommun 2014,
att uppdra till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att ytterligare analysera
vilka åtgärder som behövs för att kommunens krishanteringsförmåga och förmåga att
motsta allvarliga störningar kan förbättras och uppfylla bedömningskriteriet “god”,
att delge rapporten till samtliga kommunala nämnder
att en uppföljning görs till kommunstyrelsen i oktober 2015, samt
att påvisa självförsörjningsgraden i risk- och sårbarhetsanalysen

Sammanfattning
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat en reviderad risk- och sarbarhetsanalys för
kommunen. Målet är att inventera och analysera ett antal s.k. typhändelser för att
bedöma vilken kunskap och förmåga kommunen har att hantera olika hotbilder och
situationer av kris. Analysen ingår som ett led i länsstyrelsens och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB:s) underlag för att bedöma den nationella och
regionala krishanteringsförmågan. Det är angeläget att risk- och sarbarhetsanalysen är
känd inom samtliga kommunens verksamheter.

Beslutsunderlag
•

Risk- och sårbarhetsanalys 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlatande, 3 juli 2014

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21 ~ 50

Justerandes
sign:

Utdrogsbestyrkonde:
Delges:

~ Hudiksvalls
t.a kommun

sammantrödesdaturn

2015-05 07

Kommunstyrelsen
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag med tillägget, att påvisa självförsörjningsgraden i risk- och sarbarhetsanalysen.
Majvor WestbergJönsson (S) yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons och Andrea Bromheds
förslag.

Justerandes

sign:

Uldragsbestyrkande:
Delges:

m

Protokoll
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Sammonträdescialum

rLa kommun

2015-0507
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Kommunstyrelsen

§ 79 Insynspiats i kommunstyrelsen
Dnr 201 2-456-001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inte inräua insynsplatser för innevarande mandatperiod, samt
att pröva fragan om insynspiats inför varje mandatperiod

Sammanfattning
1 organisationsutredningen för förändring av politisk organisation för Hudiksvalls
kommun from. januari 2015 ges ett uppdrag till demokrati- och kvalitetsberedningen
att lämna förslag till rekommendation avseende insynspiats i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har medgett nämnderna att ha öppna sammanträden och
kommunstyrelsen har valt att ha sammanträdena öppna. Därav föreslar demokrati och
kvalitetsberedningen att inte inrätta insynsplatser eftersom möjligheten afltid finns att
närvara och ta del av information under den del av sammanträdena som är öppna.

Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 17 mars 2015,
godkänt av demokrati och kvalitetsberedningen, 10april2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

§ 54

Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD), Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg Jönsson (S) yrkar

bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

r.riJ Hudiksvalls

t.a kommun

sommontröciesciatum
2015 0507

Kommunstyrelsen

§ 80 Drift av kulturhuset i Hudiksvall
Dnr 2014 618-869

Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att sluta avtal om drift av Kulturhuset Glada Hudik
med företaget Lennart Westman Holding AB utifrån genomförd upphandling

Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade beslut den 5 mars 2015 om att upphandla driften av
Kulturhuset Glada Hudik. Upphandlingen har genomförts utifrån det underlag som

kommunstyrelsen godkänt. Utgangspunkten ska vara att verksamheten i huset ska
innehålla kultur, konferens och nöje samt att kommunfullmäktige även fortsättningsvis
ska beredas möjlighet att ha sina sammanträden där.
Ett anbud som sammantaget bedöms uppfylla kraven i upphandlingsunderlaget är från
Lennart Westman Holding AB. Ägaren för företaget, Lennart Westman är från
Söderhamn. Han och en kollega äger och driver First Hotell Statt och O’Learys i
Söderhamn samt driver Kulturens Hus pa uppdrag fran Söderhamns kommun. Han
driver sedan 4 år också café och restaurang pa Östra bergets festplats i Söderhamn.
1 utvärderingen av anbudet har bedömts:
•

Anbudsgivarens idéer och tankar om hur man kan utveckla verksamheten.

•

Dokumenterad erfarenhet av liknande verksamheter.

•

Referenser.

•

Ekonomisk ställning.

•

Intrycket fran en intervju.

Beslutsgång
Vid behandlingen av detta ärende stängs kommunstyrelsens sammanträde för

allmänheten.
Bo Nilsson (5), Nina Burchardt (5), Andrea Bromhed (MP), Jonas Holm (M), Patrik
Nilsson (SD), Caroline Schmidt (C) föreslar att kommunchefen ges i uppdrag att sluta
Justerandes
sign:

Ufdragsbestyrkonde:
Delges:

m
~

t.a

Protokoll

Hudiksvalls
kommun
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sammantreiciesdotum
20150507

Kommunstyrelsen
avtal om drift av Kulturhuset Glada Hudik med företaget Lennart Westman Holding
AB utifrån genomförd upphandling
Det antecknas till protokollet att även ersättarna, Ann Berg (FP) och Monica Sägas
(1(D) instämmer om bifall till förslaget.

Justerandes
sign:

Utdrogsbesiyrkande:
Delges:

m
~ Hudiksvalls
r~p kommun
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Sornmonträdesdatum
2015-0507

Kommunsfyrelsen

§ 81 Översyn av rekryteringsenheten samt delade turer
inom omsorgsverksamheten

Dnr 2015 190-730

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna, Uppdragsbeskrivning för översyn av rekryteringsenheten samt delade
turer inom omsorgen, samt
att upphandling av tjänst för uppdraget genomförs.

Sammanfattning
1 syfte att minska antalet vissddsanställningar till förmån för tillsvidareanställda inom
omsorgsverksamheten samt begränsa eller upphöra med sa kallade delade turer, bör
det göras en översyn av rekryteringsenheten samt delade turer inom omsorgen.
En extern utredare bör anlitas och uppdraget kan pabörjas kvartal tre.

Beslutsunderlag
•

Förslag till uppdragsbeskrivning för översyn av rekryteringsenheten samt
delade turer inom omsorgen, 25 mars 2015

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21 ~ 52

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Birgitta Medin (M), Panik Nilsson (SD) och Bengt-Åke
Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Det antecknas till protokollet att även ersättarna, Ann Berg (FP) och Monica Stigås
(KD) instämmer om bifall till förslaget.

Justerandes
sign:

Utdrogsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

Hudiksvalls
kommun
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Sammcinträdescialum
2015-05 07

Kommunstyrelsen

§82 Rapport Fördjupod insatsutvärdering, Hamre, Idenor
-

Dnr2015-035 349

Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten, Fördjupad insatsutvärdering, samt
att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd handlägger ärendet i fortsättningen.

Sammanfattning
Den 3januari2015 gjorde räddningstjänsten en släckinsats pa fastigheten Idenors
Hamre 4:16. Efter insatsen konstaterades att släckvattnet förorenat grundvattnet i en
angränsande fastighet när vattnet ur kökskranen fran en borrad vattentäkt, skummade
kraftigt.
Räddningstjänsten har latit göra en fördjupad insatsutvärdering för att belysa de
taktiska beslut som fattades i samband med släckningsinsatsen samt vilka miljöhänsyn
som togs på platsen i samband med släckningsinsats

Beslutsunderlag
•

Rapport Fördjupad insatsutvärdering

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

-

§ 57

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

Delges:

~ Hudiksvalls
~a
kommun

Sommanträdesdotum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§83 Medborgarförslag om linbana mellan Hudiksvalls
centrum och köpcentrat E4/R84
Dnr 2012-402-035

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget

Sammanfattning
Lasse Wikman, Hudilcsvall, har väckt ett medborgarförslag om att utveckla en linbana
för att möta behovet av kollektiva kommunikationer mellan det nya köpcentrat vid
E4/R84 och stadens centrum.

Beslutsunderlag
•

Lasse Wikmans medborgarförslag, 28 september 2012.

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 18 mars 2015.

•

Allmänna utskottets protokofl, 201 5-04-21 ~ 55

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

Justerandes
sign:

Utdrogsbestyrkande:
Delges:

m

Protokoll
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Kommunstyrelsen

§ 84 Medborgarförsicig om stäliplats för husbilar
Dnr 2014-450-035

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäkdge beslutar
att med hänvisning till vidtagna atgärder, bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning
Gun Persson, Hudiksvall, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger en
ställplats för husbilar pa, eller i närheten av, Kattvikskajen. Där kan husbilsägarna mot
en avgift tömma latrin och gråvatten, samt parkera. Liknande möjligheter har
förslagsställaren erfarit pa andra platser både i Sverige och övriga Europa.
Kommunstyrelsen gav, 201 5/~ 15, uppdrag till kommunchefen att i samrad med
teknisk chef se över kostnader och möjlighet till tillfällig lösning för husbilsparkering
under kommande säsong. Uppdraget har slutförts och beslutats i kommunstyrelsen,
2015/~ 59. En ställplats kommer att iordningställas för sommaren 2015 på
Kattvikskajen med tillgång till vatten och latrintömning. Kostnaden beräknas till
330 000 kronor, inklusive skyltning.

Beslutsunderlag
•

Gun Perssons medborgarförslag, 8 oktober 2014

•

Kommunledningsförvaltningens yttrande, 26 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll, 20 januari 2015,

•

Kommunstyrelsens protokoll, 5 februari 2015, ~ 15

•

Kommunstyrelsens protokoll, 1 april,

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 9 april 2015.

•

Allmänna utskottets protokoll, 2015-04-21

Justerandes

Utdrogsbeslyrkande:

sign:
Delges:

§ 55

§ 59
§ 56

Protokoll

r1y~.i Hudiksvalls

Sarnmantrådesdalum

~kommun

2015-0507

35 (39)

Kommunstyrelsen

§85 Val av representanter till parlamentarisk grupp för
landsbygdsutveckling
Dnr 2015-211-102

Kommunstyrelsen beslutar
att utse Milcael Löthstam (S) sammankallande, Gerd Olsson (S), Mikael Damberg (‘.7),
Caroline Schmidt (C), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP), Patrik Nilsson (SD) och
Monica Sägas (1(D), som representanter i grupp för landsbygdsutveckling.

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse en parlamentarisk grupp för landsbygdsutveckling.
Vid sammanträdet föreslog samtliga partier sina representanter, förutom Miljöpartiet
som aterkommer med namn vid ett senare tillfälle.

Justerondes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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sammontrödescialum
2015-0507

Kommunstyrelsen

§86 Nominering till Coompanion Gävleborgs styrelse
Dnr 201 5-176-102

Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Daniel Pettersson (XI) som ledamot i Coompanion Gävleborgs styrelse.

Sammanfattning
Coompanion är en företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag.
Coompanion fmns på 25 platser i landet, bland andra, Gävleborg.
Coompanion ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer.
Hudiksvalls kommun är medlem och har därmed möjlighet att nominera ledamöter till
styrelsen.
Kommunen är sedan tidigare representerad i styrelsen via Daniel Pettersson (‘~7).

Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 23 april 2015, ~ 18

Justerandes
sign:

IJtdragsbestyrkande:
Delges:

Hudiksvalls
r~a kommun
~

samrnanträdesdotum
2015-05 07

Kommunsfyrelsen

§ 87 Aktuell information
Sommonfoftning
Växel och felefoni
Det pågår ett arbete kring kommunens växel och telefoni gällande lokalisering och
drift

Justercindes
sign;

~i7

Ufdrogsbestyrkande;
Delges:

L~J
Hudiksvalls
ta kommun

Sammorfträdesdatum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§88 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
1.

Skatteverkets svar på ordförande i kommunstyrelsens brev angaende
nedläggning av kontoret i Hudiksvall
Dnr 2015-132-140

2.

Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen
Dnr 2015-032-755

3. Yttrande över vägplan Väg 771, Österstrasjo, Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-388-311
4. Yttrande över förslag till detaljplan för Sk) ctegillet 3:10 m fl.
Dnr 201 5-134-244
5. Yttrande över verksamhetsplan 2016 med utblick mot 2019,
Länstransportplanen
Dnr 2015-155-736
6.

Revisionsberättelse 2014 för Kommunalförbundet Inköp Gävleborg
Dnr 2015-148-007

7.

Protokoll Glysisvallen AB, 17 mars 2015

8.

Protokoll Hudiksvalls Bostäder AB, 21 april 2015

9.

Protokoll Inköp Gävleborg, 23 april 2015

Justerondes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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kommun

sarnmcintradesdatum
2015-05-07

Kommunstyrelsen

§ 89 Delegcitionsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras vid sammanträdet,
Kommunstyrelsens planutskott 2015-03-20
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-04-21
Kommunstyrelsens planutskott 2015-04-23

Justerondes
sign:

Utdrogsbestyrkonde:

~~

Delges:

