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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 23 Redovisning av Fastighets AB Glysis
Sammanfattning
Fastighets AB Glysis ordförande Hans Svedberg och VD Kjell Svensson informerar
kommunstyrelsen om Fastighets AB Glysis verksamhet avseende ekonomiskt utfall för
2014, det ekonomiska läget för 2015, planer för 2016-2017 m.m.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 24 Årsredovisning för Hudiksvalls kommun år 2014
Dnr 2015-111-042
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerar om kommunens bokslut 2014.
Kommunens resultat för år 2014 är + 12,9 miljoner kronor. Budgeterat för året är
+ 6,2 och avvikelsen är + 6,7.
Resultatet för kommunens verksamheter är -22,0 miljoner kronor, resultatet för
skatteintäkter, statsbidrag och utjämning är + 12,5 och finansiella intäkter/kostnader
är + 16,2
De största underskotten står omsorgsnämnden och social- och fritidsnämnden för.
När det gäller omsorgsnämnden har den skatteväxling som gjorts, med landstinget
Gävleborg, gällande hemsjukvården en stor betydelse. Därutöver finns en obalans i
personalkostnader inom äldreomsorgen. Social- och fritidsnämnden påvisar en
volymökning inom familjehem och externa placeringar som en stor del av underskottet.
Kommunstyrelsens verksamhetsresultat är för året, + 1,0 miljon kronor, vilket till stor
del grundas på att Fiberstaden gjort bättre resultat än väntat.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 25 Ansökan från Norrdalens bygdegårdsförening om
energibidrag
Dnr 2014-405-379
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Norrdalens bygdegårdsförening ett energibidrag om 41 000 kronor,
finansierat av kommunstyrelsens medel för oförutsett, år 2015.
Sammanfattning
Norrdalens bygdegårdsförening ansöker om energibidrag för installation av två luftvärmepumpar. Ansökan omfattar 41 000 kronor.
Beslutsunderlag


Norrdalens bygdegårdsförenings ansökan om bidrag 15 december 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 februari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 15

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 26 Ansökan från Enångers bygdegård om investeringsbidrag
Dnr 2015-041-138
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunen bidrar med 30 procent av den kostnad som Boverket godkänner som
bidragsunderlag,
att kommunen i övrigt beviljar ett kortfristigt ränte- och amorteringsfritt lån på
285 000 kronor till föreningen, till dess att beslut i ärendet meddelas från Boverket,
att kommunens slutliga bidragsnivå fastställs efter Boverkets beslut, dock minst till den
nivå som Boverket kräver och i andra hand till den ansökta nivån, samt
att investeringsbidraget finansieras ur eget kapital
Sammanfattning
Enångers bygdegårdsförening ansöker i första hand om ett kommunalt bidrag för att
åtgärda ett läckande tak på bygdegården. I andra hand ställs ansökan som en delfinansiering i samband med ansökan ställd till Boverket, utifrån investeringsbidrag till
allmänna samlingslokaler. I den primära ansökan önskas ett bidrag på 285 000 kronor.
Om Boverket ska bevilja ansökan krävs 30 procents medfinansiering av kommunen.
Beslut om tilldelning från Boverket sker i slutet av maj 2015.
Beslutsunderlag


Enångers bygdegårds ansökan om bidrag, 15 oktober 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 februari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 14

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 27 Ansökan från Hudiksvalls Tennisklubb om
investeringsbidrag för konvertering av energisystem
Dnr 2014-439-805
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Hudiksvalls Tennisklubb ett investeringsbidrag för byte av energisystem
med 222 500 kronor, samt
att bidraget ges i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån med tio års löptid, med
pantbrev som säkerhet.
Sammanfattning
Hudiksvalls Tennisklubb har inlämnat en ansökan om investeringsbidrag för en omfattande konvertering av värmesystem, ventilation och belysning. Den del som riktas
mot kommunen är på 600 000 kronor. Total investering är 1 304 000 kronor. Övriga
delar söks som investeringsbidrag från Riksidrottsförbundet och andra bidragsgivare/sponsorer.
Beslutsunderlag


Hudiksvalls Tennisklubbs ansökan om bidrag, 26 september 2014



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 februari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 13

Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar att allmänna utskottets förslag om en översyn av policy för
bidrag till driftbidragsberättigade föreningar hanteras som ett eget ärende i nästkommande paragraf.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 28 Översyn av policy för bidrag till föreningar
Dnr 2015-112-805
Kommunstyrelsen beslutar
att en översyn av policyn för bidrag, för driftbidragsberättigade föreningar, genomförs
i syfte att avskriva amorteringsfria lån och upplösa pantbrev, samt
att resultatet av översynen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 3 september
2015.
Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade 17 februari 2015 § 13 att föreslå kommunstyrelsen att en
översyn av policyn för bidrag, för driftbidragsberättigade föreningar, genomförs i syfte
att avskriva amorteringsfria lån och upplösa pantbrev.
Beslutsunderlag


Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 13

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar att resultatet av översynen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i september.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 29 Nominering av ledamöter till LAG grupp Utveckling
Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden
Dnr 2014-374-017
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Olle Persson och Charliene Kiffer till LAG grupp Utveckling Hälsingebygden/Leader Hälsingebygden.
Sammanfattning
Föreningen Leader Hälsingebygden har till jordbruksverket lämnat in en ansökan om
att få bilda ett nytt leaderområde – Utveckling Hälsingebygden. Området innefattar de
sex hälsingekommunerna samt en liten del av Härjedalens kommun.
Föreningens valberedning ska föreslå ledamöter i LAG-grupp till kommande föreningsstämma.
LAG – den lokala aktionsgruppen företräder föreningen, bevakar dess intressen och
har arbetsgivaransvar. LAG ansvarar för genomförande av strategin och beslutar om
vilka projekt som ska prioriteras inom ramen för strategin.
Föreningens valberedning har bett kommunstyrelsen att nominera en till två
kandidater från kommunen.
Beslutsunderlag


Föreningen Leader Hälsingebygdens valberednings skrivelse den 30 januari
2015, med uppmaning att nominera kandidater till kommande LAG grupp

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 30 Drift av kulturhuset Glada Hudik - upphandling
Dnr 2014-618-869
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna underlaget för upphandling av Kulturhuset Glada Hudik för kultur, nöje
och konferens, med tilläggen att kollektivavtal ska tecknas med de anställda och att
kommunen ska ha tillgång till servercentralen.
Sammanfattning
I dagsläget driver Hudiksvalls kommun, Kulturhuset Glada Hudik. Från och med år
2016 finns en vilja att verksamheten ska drivas av en entreprenör inom branschen för
kultur, nöje och konferens.
Kommunchefen har i uppdrag att arbeta fram underlag för upphandling av hela
Kulturhuset Glada Hudik, f.d. Folkets Hus delen, för kultur, nöje och konferens,
Ksau § 43/2014.
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram som avser hela Kulturhuset exklusive
biblioteksdelen.
En upphandling beräknas genomföras under våren och avslutas inför sommarsäsongen 2015.
Beslutsunderlag


Allmänna utskottets protokoll 9 december 2014 § 43



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 24



Kommunledningsförvaltningens förslag till Förfrågningsunderlag – Kulturhuset Glada Hudik, Hudiksvall, 25 februari 2015

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 31 Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen
Dnr 2015-032-755
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslaget avtal för Sundsvallsregionen.
Sammanfattning
Kommunerna i Sundsvallsregionen, Hudiksvall, Härnösand, Timrå, Sundsvall och
Ånge, samarbetar för starkare hållbar tillväxt, gemensam arbets- utbildnings- och
boenderegion, samt samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur och kommunikationer.
Uppgiften för Sundsvallsregionen är att bredda och fördjupa samarbetet så att
kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för vår region.
Ett avtal för samarbetet har tagits fram och ska godkännas av samtliga deltagande
kommuner. Avtalstiden omfattar perioden, 2015-01-01 – 2018-12-31.
Beslutsunderlag


Förslag – Samarbetsavtal för Sundsvallsregionen.



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 21

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 32 Revisionsrapport - Granskning av Hälsofrämjande
ledarskap
Dnr 2014-527-007
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som svar angående, Revisionsrapport
- Granskning av det hälsofrämjande ledarskapet i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
På uppdrag av Hudiksvalls kommuns företroendevalda revisorer har PwC granskat
huruvida kommunstyrelsen säkerställer att ledare och chefer efterlever kommunens
tillämpning ”Hälsa i arbetslivet” med fokus på det hälsofrämjande ledarskapet.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande
Beslutsunderlag


Hudiksvalls kommuns kommunrevisorers och PwC´s rapport om granskning
av det hälsofrämjande ledarskapet, 11 november 2014.



Kommunledningsförvaltningens yttrande, 16 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 12

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 33 Uppföljning av den interna kontrollen 2014 –
kommunstyrelsen
Dnr 2014-187-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapport om den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014,
att uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten, samt
att uppdra till förvaltningen att vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen redovisa
dels hur stor del av kommunens fakturor som inte betalas i tid och dels kommunens
totala kostnader för dessa.
Sammanfattning
Totalt har nio rutiner kontrollerats. Enligt reglementet ska utfallet bedömas som bra,
ok men behöver förbättras eller mindre bra,
Två av rutinerna, uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
samt att offentlighetsprincipen för allmänna handlingar tillämpas, fungerar bra.
Fem rutiner, följsamhet till tecknade avtal, kontanthantering, betalning av leverantörsfakturor, riskbedömning avseende arbetsmiljö och riskbedömning avseende arbetsmiljö övergripande, är ok men behöver förbättras. Två rutiner, ersättning till förtroendevalda och delegationsbeslut, är mindre bra
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 30 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 12

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 34 Föreskrifter om hantering av hushållsavfall –
Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-279-455
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut förslaget till föreskrifter, för granskning under fyra veckor i enlighet med
miljöbalken, samt
att skicka förslaget på remiss till berörda instanser.
Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning, som ska innehålla 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 mall/-förslag för föreskrifter.
Beslutsunderlag


Förslag – Föreskrifter om hantering av hushållsavfall



Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande, 19 januari 2015.



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 20

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 35 Medborgarförslag om att satsa på idrotten i
Hudiksvall
Dnr 2014-165-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses vara besvarat.
Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut att besvara medborgarförslaget,
att överlämna förlaget till den parlamentariska grupp som ser över kommunens fritidsanläggningar.
Sammanfattning
Peter Skoglund, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag som innebär att Hudiksvall
ska satsa mer på idrotten. Förslagsställaren anser att kommunen behöver en fungerande idrottsanläggning och nämner Kattvikskajen som ett lämpligt område för lokalisering av en sådan. Utbyggnad kan ske etappvis.
Ärendet har remitterats till tekniska nämnden och social- och fritidsnämnden för yttrande.
Tekniska nämnden anser att en lokalisering av olika typer av idrottsanläggningar till en
och samma plats skulle kunna leda till samordningsvinster för berörda verksamheter.
Tekniska nämnden pekar också på att det nyligen gjorts utredningar som pekar på
vissa geografiska platser som tänkbara för hall- eller arenaetableringar.
Social- och fritidsnämnden anger i sitt yttrande att kommunstyrelsen har beslutat att
tillsätta en parlamentarisk grupp för översyn av kommunens fritidsanläggningar.
Nämnden föreslår att medborgarförslaget beaktas i ”hallgruppens” arbete.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I enlighet med social- och fritidsnämndens förslag bör medborgarförslaget överlämnas
till den parlamentariska grupp som ser över kommunens fritidsanläggningar. Medborgarförslaget kan därmed anses vara besvarat.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Peter Skoglunds medborgarförslag, 17 mars 2014



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2 februari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 18

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 36 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2015-072-004
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två gånger per
år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella
motioner från vidare handläggning.
Nio motioner är den 6 februari 2015, inte färdigberedda/-beslutade.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 6 februari 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 februari 2015 § 16

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (23)

Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 37 Avskrivning av motion om planering av hamnområdet i Hudiksvall
Dnr 2015-073-004
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avskriva motionen från vidare handläggning.
Sammanfattning
Kommunallagen anger att en motion bör beredas på så sätt att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom denna tidsfrist ska det göras en anmälan till fullmäktige, samtidigt som det ska
redovisas vad beredningen har kommit fram till. Fullmäktige får då avskriva motionen
från vidare handläggning (kommunallagen 5 kap, 33 §).
Håkan Rönström (M), Karl Olof Tunelid (M) och Henrik Fredriksson (M) väckte i
september 2007 en motion om Hamnområdets planering.
Kommunfullmäktige har därefter beslutad om fördjupad översiktsplan för östra
hamnområdet, beslutat om att ta fram en fördjupad översiktsplan för västra hamnområdet samt i övrigt beslutat om planeringsprocessen för hamnområdet.
Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att motionen bör avskrivas från
vidare handläggning jämte kommunlagen 5 kap, § 33.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 24 november 2014
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (23)

Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 38 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Hälsingerådet har nästa möte om två veckor då bl.a. strategidiskussioner står på
agendan
Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen har möte nästa fredag 13 mars.
Allmän information

Kommunchef Bengt Friberg informerar om att utredare Anita Olsson kommer att
bistå demokrati-, mångfalds och kvalitetsberedningen när det gäller demokrati och
mångfaldsfrågor.
Kommunchef Bengt Friberg informerar om att överklagandena gällande Medskog ej
fått prövningstillstånd i Svea Hovrätt (mark- och miljööverdomstolen), vilket innebär
att detaljplanen ligger fast.
Ordföranden Mikael Löthstam (S) informerar om att han tillsammans med antal andra
kommunstyrelseordföranden i området skrivit på ett upprop angående räddningstjänstens utbildningsenhet i Sandö.
Ordföranden Mikael Löthstam (S) informerar om att gällande avtal ang Regnet mm
har förlängts i avvaktan på att det nya samverkansavtalet för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU-Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns
landsting och kommunerna i Gävleborgs län.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 39 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2015-028-532
1

Skrivelse till Trafikverket underhållsfönster Norra Stambanan
Dnr 2014-506-214

2

Överklagat beslut ang ändrad detaljplan
Dnr 2013-416-061

3

Utbetalning av projektstöd inom Leader

4

Ekonomirapport från SKL
Dnr 2013-352-141

5

Protokoll från Innovativa Hudik ek. för

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

21 (23)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 40 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-01-20 och 2015-02-17
Planutskottet 2015-01-22
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (23)

Protokoll

23 (23)

Sammanträdesdatum

2015-03-05

Kommunstyrelsen

§ 41 Strategidiskussion kring hamnområdet och stadsutveckling
Sammanfattning
Anders Ling från WSP informerar kommunstyrelsen om bostadsmarknaden i
Hudiksvall. Informationen berör Västra hamnområdet – befolkning och demografi,
bostadsbyggande, bostadsbestånd, pendling och inkomstnivåer, bedömningen att
kommunen kan behöva ett tillskott på 30-40 nya bostäder per år den närmaste 10 årsperioden samt nuvarande bostadsmarknad.
Kerstin Oremark från Region Gävleborg informerar om projektet Den attraktiva
regionen DAR. Informationen berör målbild Gävle – Sundsvall, stadsutveckling och
god tillgänglighet, varför en attraktiv stationsmiljö? → stadens attraktiva entré, arbetsmarknadsregionens växtkraft samt stadens tillgänglighet för omvärlden.
Kommunstyrelsen diskuterar därefter viktiga strategiska frågor kring stadsutveckling
kring hamnområdet samt järnvägsstationens läge.
Vid diskussionen framkommer bl.a. att kommunstyrelsen är överens om att det är
viktigt med ett centralt läge av järnvägsstationen samt att utveckla området kring
stationen.
Olika typer av bostäder och verksamheter är aktuellt i både Östra och Västra hamnområdet.
Efter allmänt önskemål och innan detaljplan för Östra hamnområdet tas upp för
behandling och kommer en ny strategidiskussion att anordnas.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

