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Dnr 2015-000443 -042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist har tidigare redovisat nämndernas nettokostnader och avvikelser gentemot budget mm för perioden januari -mars 2017.
Materialet för april har ännu inte kunnat framställas.
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Dnr 2017-000147 - 042

Tilläggsanslag 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 6 376 000 kronor,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 33 538 000
kronor, samt
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital vilket innebär att resultatet för
2017 kommer att försämras.
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2016 till
2017 har underlag tagits fram som avser både drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 6 376 000 kronor beviljas i tilläggsanslag. 6 078 000
kronor av detta avser regelsystemet där kommunens intraprenader bär med sig
konsekvenserna av sina 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 av olika anledningar ännu inte genomförts, men som fortfarande finns i de
planer som gäller. Den totala summan investeringar som är nu ligger för förslag
till tilläggsanslag är 33 538 000 kronor.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 38


Tjänsteutlåtande 27 mars 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 66

2017-05-02

Dnr 2017-000151 - 042

Tilläggsanslag 2017 för Social- och omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten 2017 och 2018 bevilja social- och omsorgsnämnden ett
tilläggsanslag på sammantaget 6 000 000 kronor, fördelat jämt mellan åren (3
000 000 mkr 2017, 3 000 000 mkr 2018), samt
att tilläggsanslagen avseende 2017 finansieras ur eget kapital vilket innebär att
resultatet kommer att försämras. För 2018 föreslås att 3 000 000 kr hanteras i
samband med ordinarie budgetberedning under 2017.
Kommunstyrelsen emotser årligen en rapport på hur de extra insatser som
tilläggsanslaget finansierat avlöpt.
Sammanfattning
Social och omsorgsnämndens har begärt ett tilläggsanslag för 2017 och 2018 i
syfte att stärka upp mottagandet och integrationen av de nyanlända. Nämnden
har i sin begäran ett antal förslag på insatser:
•

Samverkan med Röda Korset Hudiksvallskretsen för
praktikplatser för språksvaga för dess verksamhet vid
Trädgårdsgatan i Hudiksvall 17-18.

•

Stödja projekt högskolespåret för ensamkommande flyktingbarn
som finansieras av projektmedel från Länsstyrelsen 2017.
Förlänga detta projekt även under 2018.

•

Handledarstöd ute på arbetsplatser till nyanlända för att praktisera
och introducera dem till bristyrken i kommunen, framför allt vård
och omsorg.

•

I samverkan med försörjningsstödsenheten arbeta aktivt med
gruppen nyanlända språksvaga som varit en tid i Sverige och inte
är etablerade i samhället och på arbetsmarknaden, under 2017
och 2018.

•

Inrätta stöd till utrikesfödda ungdomar som behöver stöd i sitt
mående. Stödet ska vara både samtal och även hjälp att komma
vidare om mer specialiserad vård och behandling krävs. Stödet
ska finnas både för enskilda och som stöd för personal i såväl
socialtjänst som skola 2017 och 2018.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 39


Tjänsteutlåtande 27 mars 2017
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Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(30)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 67

2017-05-02

Dnr 2017-000146 - 042

Bokslut 2016 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2016 för Hudiksvalls kommuns Donationsförvaltning
Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att bokslutet fastställs.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 40


Tjänsteutlåtande 30 mars 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2016-000375 - 001

Revisionsrapport - Granskning av sjukfrånvaro
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet över granskningen av sjukfrånvaron i Hudiksvalls
kommun.
Sammanfattning
Revisorerna i Hudiksvalls kommun har, utifrån en bedömning av väsentlighet
och risk, funnit det angeläget att granska, dels om kommunstyrelsen arbetar
utifrån sitt samordningsansvar och sin uppsiktsplikt och, dels om
Lärandenämnden och Social- och omsorgsnämnden arbetar ändamålsenligt för
att reducera sjukfrånvaron.
Granskningen har genomförts genom studier av relevanta dokument som
styrmodell, budget 2015 och 2016, årsredovisning 2016, protokoll, resultat av
medarbetarundersökning hösten 2015 samt intervjuer och avstämningar med
förtroendevalda, tjänstemän och fackliga företrädare.
Utifrån genomförd granskning drar revisionen fem slutsatser. Slutsatserna
kommenteras i yttrandet.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 41


Protokollsutdrag kommunfullmäktige 27 februari 2017



Tjänsteutlåtande 31 mars 2017



Lärandeförvaltningens tjänsteutlåtande 14 mars 2017



Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 15 mars 2017



Social- och omsorgsförvaltningens tjänsteutlåtande 6 mars 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000038 - 007

Revisionsrapport - Granskning av Kultur- och
fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet över revisionsrapporten "granskning av kultur - och
fritidsnämndens styrning, ledning och uppföljning
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens yttrande

Kommunens revisorer har gjort en granskning av kultur- och fritidsnämndens
ledning, styrning och uppföljning samt kommunstyrelsen uppsiktsplikt över
nämnden. PwC har genomfört granskningen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att Kultur- och fritidsnämnden
inte har haft en tillräcklig, ändamålsenlig och tillfredsställande ledning, styrning
och uppföljning gällande sin verksamhet under 2016. Nämnden har dock bättre
förutsättningar att bedriva en mer effektiv och ändmålenlig verksamhet inför
2017.
Nämnden delar till största del revisorernas analys. Som revisorerna också
skriver har nämnden därför under 2016 gjort ett omfattande arbete för att
förbättra ledning, styrning och uppföljning av verksamheterna. Läget är därför
ett helt annat nu i mars 2017 än vad det var i ingången av 2016. Trots de
märkbara förbättringarna fortsätter nämnden sitt arbete med att vidareutveckla
arbetsformerna. När det gäller gränsdragningsproblematiken som revisorerna
påpekar är det viktigt att klargöra att i det arbetet måste även övriga berörda
nämnder och bolag samt kommunstyrelsen vara involverade.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 49


Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 10 april 2017



Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 20 mars 2017



Kommunfullmäktiges protokoll 27 februari 2017 § 4

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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2017-05-02

Dnr 2016-000384 - 001

Revidering av kommunens vision 2020-2050
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att justera kommunens vision från ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i
2020” till ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i
kommunen varav 25 000 i staden år 2050”
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 mars 2017 diskuterades
kommunens vision och styrsystem. Kommunledningsförvaltningen fick i
uppdrag att revidera kommunens vision avseende tidsangivelse och
komplettering av mål gällande befolkningsökningen i kommunen.
Kommunfullmäktige antog i oktober 2012 en vision för Hudiksvalls kommun.
Eftersom en vision är tänkt att beskriva ett framtida önskvärt tillstånd och
snarare ge en riktning för en verksamhet än vara ett absolut mål, sattes
ambitionen högt. Visionen blev därför att Hudiksvall ska bli ”Sveriges bästa
kommun att leva och verka i år 2020.” Kommunfullmäktige antog också 3
övergripande mål som sammantaget beskrev vad som krävs för att kunna säga
att visionen är uppnådd. Dessa finns närmare beskrivna i det av fullmäktige
antagna dokumentet ”Konkretisering av de övergripande målen med
tillhörande indikatorer”.
Kommunens styrsystem har sedan byggts upp och getts ett innehåll utifrån
detta. Det gör att det idag finns en röd tråd från kommunfullmäktige, via
nämnderna och dess nämndplaner ända längst ut i verksamheterna. Kopplingen
mellan mål och resultatuppföljning på olika nivåer i organisationen har
därigenom tydliggjorts och kan lättare sättas in i ett kommunövergripande
sammanhang.
Den nuvarande visionen är tidsatt till 2020. Eftersom en vision snarast är att
betrakta som en långsiktig inriktning mot vilken man ska sträva så kan en
tidsangivelse upplevas som begränsande. När den sedan bryts ner i mål och
åtgärder på olika nivåer i organisationen så är det självfallet så att tydliga
tidsangivelser ska anges så långt det är möjligt.
I samband med det samhällsutvecklingsarbete som pågår i kommunen i form av
arbetet med en ny översiktsplan och bland annat projekten ”Havsläge Hudik”
och ”Dubbelspår på ostkustbanan”, har det framkommit behov av att
komplettera kommunens vision med ett befolkningsmål. Det har att göra med
möjligheten att kunna leverera effektiva välfärdstjänster som skola vård och
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omsorg, skapa en tillräckligt stor efterfrågan för att kunna upprätthålla ett brett
handelsutbud och en så pass omfattande och differentierad arbetsmarknad att
man klarar kompetensförsörjningen såväl inom den offentliga sektorn som
näringslivet.
Med tanke på Hudiksvalls goda förutsättningar i form av geografiskt läge mitt
emellan Sundsvall och Gävle med närhet till Arlanda, attraktiva naturgeografi,
levande landsbygd, expansiva och differentierade näringsliv samt den attityd
som brukar benämnas ”Glada Hudik-andan”, borde det vara fullt möjligt att till
år 2050 uppnå en befolkning på 50 000 totalt i kommunen varav 25 000 i
staden. Det ger en ökning på i snitt 380-400 personer/år.
En stad behöver en viss storlek för att kunna upprätthålla handel- och
servicefunktioner. Dagens storlek på ca 16 000 invånare i Hudiksvalls stad är
för lite, det behövs åtminstone upp emot 25 000 invånare. Det är också viktigt
att ha en levande landsbygd som måste fungera i samspel med staden.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 42


Tjänsteutlåtande 30 mars 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000131 - 004

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade 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.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 43


Tjänsteutlåtande 3 april 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000469 - 008

Motion om mer fysisk aktivitet genom att införa en
extra idrottstimme varje vecka
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Patrik Nilsson (SD) har lämnat en motion med förslag att öka ungdomars
fysiska aktivitet för att motverka ohälsa i samhället. För att uppnå detta föreslås
att skolämnet ”idrott och hälsa” utökas med 1 timme per vecka.
Lärandenämndens yttrande

För att utöka timplanen för samtliga elever i Hudiksvalls skolor krävs
framförallt fler idrottslärare. Det finns idag cirka 275 klasser/grupper, från
förskoleklass upp till år 1 på gymnasiet som berörs av förslaget. Med hänsyn
taget till kostnader för olika åldrar innebär det en utökad personalkostnad på
cirka 8 mkr.
Utöver direkta personalkostnader ger en utökad timplan inom idrott upphov till
fler områden som kräver djupare utredning och kostnadsberäkningar. Det är ett
stort tryck på flera av våra idrottsanläggningar vilket kan leda till behov av
utbyggnad, inköp av utrustning och eller utökade transporter.
För grundskolan finns redan fristående skolor i kommunen med i beräkningen
men för gymnasieskolan kommer de interkommunala ersättningarna öka på
grund av ökad elevkostnad.
Utökad skoldag kan även ge viss inverkan på skoltransporter.
Lärandenämnden beslutade 3 mars 2017 att avstyrka motionen med följande
tillägg: fysisk aktivitet för eleverna i våra skolor är viktig för hälsa och
välbefinnande och kan utan extra kostnad inrymmas i den ordinarie skoldagen
utan att en extra idrottstimme behöver införas.
Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Patrik Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 44


Protokollsutdrag lärandenämnden 3 mars 2017



Patrik Nilssons motion 11 november 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 73

2017-05-02

Dnr 2017-000056 - 035

Medborgarförslag angående nya ostkustbanan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med kommunledningsförvaltningens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Janne Ström, Ingmar Höglund, Sture Blomberg och Dan Kjellander har
inkommit med ett medborgarförslag gällande Ostkustbanan.
Författarna anser att de upphandlingar som gjorts har påtagliga brister eftersom
de rör ett alltför begränsat område och åsidosätter den stora andel yttranden
som förordar det västra alternativet. Dessutom anser författarna att gällande
riktvärden för buller saknar de rätta förutsättningarna. Författarna anser att den
tillkommande ökningen av järnvägstrafik blir större än beräknat bl. a. med
tanke på Botniska korridorens trafikering och att inte tillräcklig hänsyn tagits till
miljömålsberedningen och andra målsättningar.
Sammanfattningsvis hemställer författarna att kommunen ska utarbeta:
1.

Utökad visionsskiss inkluderande åtgärder mot buller kring
hamnområdet, bebyggelsen Hamngatan – Kålhagsgatan samt
Öster om Lillfjärden.

2.

Visionsskiss med stadsutveckling över Västra hamnområdet och
östra Lillfjärdsområdet utan järnvägsspår.

3.

Utredning av trafikvolymer inkluderande överföring från väg till
järnväg för att nå liggande klimatmål för 2030 respektive 2045.

4.

Att underlagen tas fram skyndsamt i samråd med Trafikverket.

Kommunledningsförvaltningen anger svar enligt följande:
1.

Studien med visionsskiss omfattar merparten av de angivna
områdena.

2.

Visionsskiss finns för Kattvikskajen. Järnvägsspår i nuvarande
läge kommer under alla förhållanden att finnas kvar fram till dess
att dubbelspåret byggs, vilket beräknas ligga åtminstone 10-15 år i
framtiden. En alternativ vision för områdets användning ligger
för närvarande inte i linje med kommunens planeringsinriktning.
I det fall Trafikverket beslutar om västlig dragning kan frågan
aktualiseras.
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3.

Trafikverkets antagna trafikvolymer ligger till grund för beräkningarna.

4.

Underlagen enligt punkt 1 tas fram skyndsamt. Utredningen
beräknas kunna redovisas under juni 2017.

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 45


Tjänsteutlåtande 30 mars 2017



Medborgarförslag 9 februari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

2017-05-02

Dnr 2016-000410 - 035

Medborgarförslag om alternativ "mellan" för ostkustbanan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med kommunledningsförvaltningens yttrande anse medborgarförslaget
besvarat.
Sammanfattning
Sigurd Melin har lämnat in medborgarförslag för ett nytt alternativ ”Mellan”.
Förslagsställarens önskan är att kommunen skulle anlita konsult för närmare
utredning av förslaget. Förslaget skulle kunna aktualiseras i det fall Trafikverket
beslutar att dubbelspåret ska gå i västlig sträckning genom Hudiksvalls stad.
Sigurd Melins förslag utgår från det västra alternativet, men ger ändå ett mer
centralt läge ca 400 meter från sjukhuset och 600 meter från centrum där
Bilbolagets gamla byggnad finns placerad.
Kontakt har tagits med Trafikverket för att få ett utlåtande över förslaget.
Trafikverket avfärdar alternativet med en rad skäl:
•

Uppfyller inte krav, tunnel mer än 1000 m kräver säkerhetsrör.

•

Problem då förslaget ligger i svacka, nordligaste tunneln, norra
tunnelmynningen slutar i en myr/våtmark, vilket leder till att
vattnet från myren kommer att rinna in i tunneln.

•

Alternativet är dyrt (dyrare än det västra).

•

Riskfyllt då sprängningar behöver ske under bebyggelsen
(sjukhuset).

•

Radien för snäv- spårgeometrin uppfyller inte Trafikverkets krav
på målstandard samt målhastighet.

•

Rakspåret vid stationen är för kort. Det krävs ca 1200 meter
rakspår för att få plats med tre spår samt växlar.

•

Spårlinjen ligger mycket nära uttagsbrunnen vid Sanna/Mo för
Hallstaåsen.
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Kommunledningsförvaltningen föreslår att som svar till Sigurd Melin hänvisa
till att Trafikverket meddelat att man inte är beredd att ta in ytterligare förslag
till alternativa järnvägsdragningar i det här skedet och att Trafikverket avfärdat
Melins förslag med nedanstående motiveringar. Det saknas därför anledning för
kommunen att anlita konsult för vidare utredning av förslaget.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 46


Tjänsteutlåtande 30 mars 2017



Medborgarförslag 3 oktober 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

2017-05-02

Dnr 2016-000465 - 035

Medborgarförslag ang. OKB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med kommunledningsförvaltningens yttrande anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Förslagsställaren, Arne Eriksson, föreslår en dragning av dubbelspåret väster
om staden och bibehållet enkelspår i staden. Det befintliga enkelspåret ansluts
till dubbelspåret norr och söder om staden. På så sätt kan befintlig station
behållas i staden.
Kommunledningsförvaltningens motivering

Förslaget går ut på en delad lösning, dvs. ett enkelspår genom staden och ett
dubbelspår utanför. Förslaget om delad spårlösning har avfärdats av
Trafikverket då de anser att ett enkelspår för persontrafik genom Hudiksvall
skulle begränsa banans kapacitet. Trafikverket anser att uppsatta krav på banans
framtida funktion inte skulle klaras. Hudiksvalls kommun har också tidigare i
olika sammanhang framfört liknande förslag till Trafikverket.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 12 april 2017 § 47


Tjänsteutlåtande 27 mars 2017



Medborgarförslag 11 november 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

2017-05-02

Dnr 2017-000188 - 060

Ändrad firmateckning 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef
Bengt Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Jan Kroppegård, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka, utföra
och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar,
exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag,
samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor
Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika
Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson, Samir Filipovic och Gunnel
Sundström. Ordinarie attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt
utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson, Samir
Filipovic och Gunnel Sundström, ekonomihandläggarna Kristina Holm och
Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson, Gunnel
Sundström och Samir Filipovic, ekonomihandläggarna Kristina Holm och
Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen, Barnavårdsstiftelsen,
Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets
regionala elevstiftelse, Gymnasiets allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse,
AB Iggesunds bruks stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms musikstiftelse,
Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans minnesstiftelse, Lars Jonssons
egnahemsstiftelse, Stens fontänfond, Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons
gåva, Ethel och Alvar Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg och Ulrika Sundberg att, två i
förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
Sammanfattning
Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2016-12-06 § 208 Firmateckning
2017 har kommunledningskontoret föreslagit kommunstyrelsen att besluta
ändra firmateckningen för 2017.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kent Lundqvist
Bengt Friberg
Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson
Jan Kroppegård

Justerandes signatur
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§ 77

2017-05-02

Dnr 2017-000172 - 046

Redovisning av kapitalförvaltningen
Sammanfattning
Konsult Andreas Larsson, Wassum Investment Network, informerar
kommunstyrelsen om kapitalförvaltningen, avseende kommunens pensionsmedel och försäljningsmedel.
Vid informationen framkommer bl.a.:
Pensionsmedlen

Avkastningen under 2016 var 3,5 %
Försäljningsmedlen

Avkastningen under 2016 var 3,0 %
Vid en screening av portföljens aktieinnehav visar den etiska granskningen att
andelen smuts uppgår till ca 1% av totala portföljen
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 78

2017-05-02

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Aktuella ärenden som behandlades vid senaste mötet i Hälsingerådet var:


Inköp Gävleborg och Gävles utträde



Samarbete kring Kommunalförbund

Sundsvallsregionen

Inget möte har genomförts sedan förra kommunstyrelsesammanträdet
Övrig information

Arrendatorn av Kulturhuset är försatt i konkurs. Kommunen bedriver verksamheten tillsvidare vidare och genomför planerade evenemang.
Kommunledningen har gått in i stabsläge inför stundande snökaos.
Grundvattennivåerna är alarmerande låga, vilket kan bli problem för enskilda
fastigheter med eget vatten. Kommunen ska göra en inventering av befintliga
anläggningar och se ska se över det stöd och hjälp som ska kunna ges.
Vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen kommer ett seminarium om
infrastruktur mm hållas.
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§ 79

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1.
Planutskottets beslut om att överklaga länsstyrelsens beslut om
strandskyddsbestämmelser angående inlandsvatten. Dnr 2017000126-218
2.

Länsstyrelsens beslut om dispens från tillträdesförbud inom
skyddade områden i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.
Dnr 2017-000169-407

3.

SKL Cirkulär 17:11-17:14

4.

Fastighets AB Glysis protokoll 2017-02-22

5.

AB Hudiksvallsbostäders protokoll 2017-03-10

6.

Samordningsförbund Gävleborg protokoll 2017-03-17

7.

Inköp Gävleborg protokoll 2017-03-17
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§ 80

2017-05-02

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
1. Allmänna utskottets protokoll 2017-04-12
2. Planutskottets protokoll 2017-04-11
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§ 81

2017-05-02

Dnr 2017-000154 - 611

Uppföljning/uppsikt över grundskolans resultat i år 7-9
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 4 april 2017 att, till sammanträdet i maj eller juni
2017, bjuda in lärandenämnden för en dialog om hur de ska komma tillrätta
med de låga resultaten i år 7-9.
Ordförande i lärandenämnden Gerd Olsson, verksamhetschef Ingela Rauhala
och kvalitetssamordnare Mona Lindvall Eriksson informerar kommunstyrelsen
om hur nämnden och förvaltningen arbetar med åtgärder för att komma tillrätta
med de låga resultaten i årskurs 7-9.
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§ 82

2017-05-02

Dnr 2017-000037 - 000

Redovisning från kommunens bolag
Sammanfattning
Kommunens bolag Fastighets AB Glysis ordförande Hans Svedberg och VD
Per Widell, HNA:s ordförande Kjell Persson och VD Roger Sundström,
Forsågruppens VD Tord Sällström och Glysisvallen AB:s ordförande Bo
Nilsson och VD Stefan Skalman och Lars Stål, redovisar respektive bolags
verksamhet och resultat.
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