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§ 16 Uppföljning av ekonomi i kommunstyrelsen och
övriga nämnder
Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens ekonomi. Av budgeten är 93 % förbrukat medan riktvärdet
uppgår till 92 %. Prognosen för hela året visar på ett underskott på ca 3-4 miljoner
kronor.
För hela kommunen är 91 % förbrukat medan riktvärdet ligger på 92 %. Investeringsvolymen ligger på 230-240 miljoner kronor.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 17 Budget 2015 samt prognos 2016-2018
Dnr 2014-534-042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en oförändrad skatt till 21:61 kronor,
att fastställa de finansiella målen för perioden 2015-2018,
att fastställa driftbudgeten med anvisade ramar per nämnd, samt den föreliggande investeringsbudgeten,
att en parlamentarisk grupp tillsätts för att utveckla landsbygdens långsiktiga förutsättningar att utvecklas och växa,
att uppdra till kommunstyrelsen att se över stödet till butiker på landsbygden,
att ansvariga nämnder får i uppdrag att inrätta familjecentraler i Hudiksvall och Delsbo
inom befintliga budgetförutsättningar,
att till varje investeringsäskande parallellt utreda besparingar/resurseffektiviseringar,
att utreda möjligheterna att inom tekniska förvaltningen inrätta fler OSA anställningar,
att en ny lönekartläggning presenteras våren 2015 med syfte att belysa vilka yrkesgrupper vi bör satsa på utifrån genus, utbildning,
att avsätta 5 miljoner kronor för att under året 2015 stärka de grupper som är i störst
behov av lönehöjning,
att social- och omsorgsnämnden får i uppdrag att se över och komma med förslag på
hur arbetsmiljön kan förbättras för socialsekreterarna som arbetar med barn och unga,
att utreda förutsättningarna för ett tillagningskök på Edsta skola, inklusive drifts- och
investeringskostnader,
att uppdra till tekniska nämnden att redovisa konsekvenser av att utöka andelen
ekologiska livsmedel,
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att se över möjligheterna med att öka andelen lokalproducerade råvaror i kommunens
livsmedelsupphandling,
att utreda hur vi kan säkerställa en högre grad av ungdomsinflytande i den kommunala
beslutsprocessen,
att i den kommunala landsbygdsutvecklingen betona möjligheterna samt medverka till
att skapa förutsättningar för fler s.k. gröna jobb (miljöteknik, lokal matproduktion,
energisatsningar mm)
att aktualisera en översyn av tematiskt tillägg till översiktsplanen gällande vindkraft
snarast möjligt,
att uppdra till tekniska nämnden att ta fram underlag för att etablera fler laddningsstolpar på olika platser i kommunen, inklusive underlag för investerings- och driftskostnader,
att se över möjligheten att avgiftsbefria bygglov för klimatsmarta byggnationer, samt
att i samband med bokslutet för 2014 anslå 3 miljoner kronor som ett tilläggsanslag till
investeringsbudgeten för Östra hamnområdet.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån från eget förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C),
Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M) och Håkan Rönström
(M).
Sammanfattning
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tillsammans lämnat ett förslag till budget
2015 och plan 2016 – 2018. Förslaget omfattar resultatbudget, finansieringsbudget,
balansbudget, kvantiteter, riktade åtgärder, ramreduceringar, budget 2015 per verksamhet och nämnd, finansiella mål 2015 – 2018 samt investeringsram 2015 – 2018
Dessutom återfinns en förklaring av de prioriterade åtgärderna och hur de ska leda till
ökad sysselsättning och tillväxt, samt ökad kvalité och kunskap.
I förslaget har det inte tagits hänsyn till den eventuella förstärkning som kan komma i
och med regeringens budget. Förslaget bygger på en oförändrad skatt, 21:61 kronor
och ett förväntat resultat år 2015 om 20,6 mkr.
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Beslutsunderlag
•

Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget 2015 och plan
2016 – 2018, den 17 november 2014.

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 4

•

Miljöpartiets gröna tilläggsförslag till budget 2015

•

Oppositionens budget; C, M, Kd, Fp Budget och åtagande, ekonomiska ramar
2015-2018

•

Synpunkter på budget 2015 från fackförbunden Vision, Lärarnas riksförbund,
Lärarförbundet och Kommunal Mitt

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) presenterar och yrkar bifall till Miljöpartiets tilläggsförslag.
Caroline Schmidt (C)och Jonas Holm (M) yrkar bifall till oppositionens (C, M, KD
och FP)budget.
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt Andrea
Bromheds tilläggsförslag med en mindre redigering av sista att-satsen.
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall Majvor Westberg-Jönsson (S) förslag.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter.
Bengt-Åke Nilsson (C), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
oppositionens (C, M, KD och FP)budget.
Patrik Nilsson (SD) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till att-sats 1, 4, 5, 6, 7 och
8 i allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till S, V och Mp förslag till budget med tilläggsförslag eller till C, M, KD och FP förslag till budget, och
finner att kommunstyrelsens bifaller S, V och Mp förslag till budget med tilläggsförslag.
Justerandes
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§ 18 Borgen för rörelsekapital till Hälsingeutbildning
ekonomisk förening
Dnr 2014-535-045
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun lämnar borgen för en kredit på 3 miljoner kronor åt Hälsingeutbildning ekonomiska förening, under förutsättning att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen enligt förslaget,
att Hudiksvalls kommun, som säkerhet, kräver underborgen från samtliga deltagande
kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets fördelningsmall,
att kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen sträcker sig till 31 december
2015, samt
att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Sammanfattning
Hälsingeutbildning ekonomisk förening, bedriver gemensamma projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland. Eftersom dessa utbildningar sker i
projektform måste kostnaderna vara betalda innan medel kan rekvireras för sökta
projekt. Medel sökes från EU:s utvecklingsfonder och Region Gävleborg. Detta förfarande leder ofta till likviditetsbrist i föreningen.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett borgensåtagande sedan början av 2010. Behovet kvarstår varför borgen föreslås bli förlängt
även för 2015. Som tidigare lämnar övriga deltagande kommuner underborgen utifrån
Hälsingerådets fördelningsmall
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 5
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§ 19 Upplåningsramar och kommunal borgen 2015
Dnr 2014-598-045
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2015 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på totalt
25 mkr (varav va-renhållning 25 mkr) samt att omsättning av lån får ske inom en ram
på 45 mkr (varav va-renhållning 29 mkr)
att som en konsekvens av budgeterad investeringsnivå fram till och med 2014 medge
en utökad låneram för 2014 på 63 mkr
att under 2015 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 50 mkr gällande nyupplåning och med 300 mkr avseende omsättning av lån.
att under 2015 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) med 15 mkr avseende omsättning av lån.
att under 2015 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB
(556241-6494) med 10,2 mkr gällande nyupplåning och med 10 mkr avseende omsättning av lån.
att under 2015 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (556315-5125)
med 3 mkr avseende omsättning av lån.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis beslut
om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar för kommunens
egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 november 2014

____
Justerandes
sign:
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§ 20 Ansökan från Midnight cruisers om bidrag till Glada
Hudik Summer Week 2015
Dnr 2014-501-860
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen Midnight Cruisers 100 000 kronor till evenemanget, Glada
Hudik Summer Week 2015
att bidraget förutsätter att arrangören tillhandahåller toaletter för besökare, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett år 2015.
Sammanfattning
Föreningen Midnight Cruisers ansöker hos kommunen om bidrag för Glada Hudik
Summer Week 2015. Evenemanget, som är ett femdagars evenemang inom
motorsport kombineras med mat- och musikaktiviteter på Möljen.
Antalet besökare 2014 beräknades till ca 25 000, hotell och restauranger var fullbokade.
För att genomföra evenemanget 2015 ansöker föreningen om 100 000 kronor som
bl. a. ska täcka, marknadsföring i lokal och rikstäckande media, hyra av toaletter och
tryckt material. Planer finns att utveckla evenemanget 2015 att även omfatta barn- och
ungdomsaktiviteter. Evenemanget har fri entré för besökare och genomförs i samarbete med andra föreningar samt Turistbyrån och Fokus Glada Hudik.
Beslutsunderlag
•

Midnight Cruisers ansökan om bidrag för Glada Hudik Summer Week 2015,
den 30 oktober 2014.

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 6
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Caroline Schmidt (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Patrik
Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP) yrkar att föreningen Midnight Cruisers beviljas 20 000 kronor
till hyra av toaletter vid evenemanget, Glada Hudik Summer Week 2015.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____
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§ 21 Begäran om vidaredelegation att besluta om
Ansökan om ekonomiskt stöd inför SM i
skidorientering 2015 och Musik mellan fjärdarna
Dnr 2014-529-807
2014-413-860
Kommunstyrelsen beslutar
att ge allmänna utskottet delegation på att besluta i rubricerade två ärenden.
Sammanfattning
Forsa OK har ansökt om ekonomiskt stöd och sponsring med 105 000 kronor inför
SM i skidorientering i Hudiksvall 21-22 februari 2015.
Norra Hälsinglands Konsertförening har ansökt om ekonomiskt stöd med 190 000
kronor för genomförande av Musik mellan fjärdarna som är en tre dagar lång musikfestival.
Beslutsunderlag
•

Ansökan om bidrag från Forsa OK 12 november 2014

•

Ansökan om bidrag från Norra Hälsinglands Konsertförening

•

Yttrande från lärande- och kulturförvaltningen 15 oktober 2014

____
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§ 22 Remiss – En lag om upphandling av koncessioner
(SOU 2014:69)
Dnr 2014-459-059
Kommunstyrelsen beslutar
att avge framtaget yttrande som svar på remissen
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har bjudits in för yttrande gällande remissen, En lag om upphandling av koncessioner (SOU 2014:69). Remissvar ska inkomma till socialdepartementet
senast den 9 januari 2014.
I Genomförandeutredningens uppdrag ingick bl. a. att överväga en lag om
koncessioner i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU den
26 februari 2014 om koncessioner, vilket innehåller regler om tilldelning av byggkoncessioner och tjänstekoncessioner. I nu föreliggande slutbetänkande redovisar utredningen en sådan lag, En lag om upphandling av koncessioner (LUK).
Yttrande har via kommunledningsförvaltningen tagits fram av Inköp Gävleborg, som
är kommunens upphandlingsorganisation.
Beslutsunderlag
•

Socialdepartementets remiss, En lag om upphandling av koncessioner (SOU
2014:69) den 8 oktober 2014

•

Inköp Gävleborgs tjänsteskrivelse den 3 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 2

____
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§ 23 Arvodering av överförmyndarnämnden
Dnr 2014-548-024
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera kommunfullmäktiges beslut (§ 108/2014) om ekomiska ersättningar
m.m. till förtroendevalda, Bilaga 2, med att ordförande i överförmyndarnämnden uppbär ett begränsat årsarvode som uppgår till 8 % av riksdagsarvodet.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har beslutat att inrätta en överförmyndarnämnd och har att besluta om arvodering för de förtroendevalda i nämnden.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att omfånget på det politiska uppdraget i
överförmyndarnämnden är av den karaktären att ordförande bör ha ett fast arvode
medan övriga två ledamöter ersätts med löpande sammanträdesarvoden. Om en vice
ordförande behöver ersätta ordförande har denna alltid rätt till ersättning för de förrättningar som görs i ordförandes ställe. Uppdraget som ordförande i överförmyndarnämnden bör arvodesmässigt vara jämförbart med ordförandeskapet i kommunrevisionen respektive Svågadalsnämnden, dvs. ett arvode om 8 % av riksdagsarvodet.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 oktober 2014.

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 7

____
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§ 24 Revidering av taxa enligt miljöbalken
Dnr 2014-457-406
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till reviderad taxa inom miljöbalkens område.
Sammanfattning
Fullmäktige i Hudiksvalls resp. Nordanstigs kommuner har fastställt nu gällande taxa
för Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnds prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förändringar i miljöbalken har nu skett som innebär att reglerna för prövning
och vissa anmälningsfrågor flyttats över till miljöprövningsförordningen (2013:251). I
den nya förordningen har vissa verksamheter fått ändrade prövningsnivåer, andra har
omdefinierats och ett antal nya verksamheter har tillkommit.
Sveriges kommuner och landsting har med anledning av detta tagit fram ett nytt
underlag till stöd för kommunerna inför en nödvändig revidering av taxan.
Förslaget till revidering innebär ingen ändring av själva taxekonstruktionen. Timtaxan
blir densamma för 2015 som för 2014 då konsumentprisindex per den sista augusti
inte ger någon höjning.
Beslutsunderlag
•

Norrhälsinge miljökontors förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område
den 22 september 2014.

•

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll den 1 oktober 2014, §
63

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 12

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

18 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 25 Ny Färdtjänsttaxa för Gävleborgs län
Dnr 2014-278-736
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget om ny färdtjänsttaxa under förutsättning att länets samtliga
kommuner gör detsamma.
Sammanfattning
Det politiska samrådet för kollektivtrafikfrågor har gett samrådsgruppen för färdtjänstoch sjukresefrågor i uppdrag att utreda frågan om ett rabattsystem gällande färdtjänstresor. Samrådsgruppen ställer sig mycket tveksam till ett rabattsystem då det skulle
medföra stora administrativa förändringar samt kostnader för dessa.
Samrådsgruppen föreslår i stället att sänka nuvarande taxa med egenavgiften med 10
kronor per zon. Arbetsresor, resor till daglig verksamhet och riksfärdtjänstresor omfattas inte av förslaget.
Förändringen av taxan för egenavgifter föreslås träda i kraft 1 januari år 2015.
Beslutsunderlag
•

Landstinget Gävleborgs förslag till ny färdtjänsttaxa för Gävleborgs län, den
7 maj 2014

•

Omsorgsnämndens protokoll den 16 oktober, § 95

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 13

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 26 Lokaler för kommunens verksamheter – kultur- och
fritidsförvaltningen
Dnr 2014-546-299
Kommunstyrelsen beslutar
att inrymma kultur- och fritidsförvaltningen i lokalen, 316 Kubik, Storgatan,
Hudiksvall.
Sammanfattning
Vid årsskiftet startar den nya kultur- och fritidsförvaltningen sin verksamhet. Under
första halvåret 2015 behöver förvaltningens ledning ändamålsenliga lokaler.
Kommunledningsförvaltningen bedömer det initiala behovet till sju arbetsplatser med
tillhörande gemensamhetsutrymmen. Det finns idag tre oanvända kontor i fastigheten.
Dessutom kan resterende arbetsplatser inrättas om befintlig verksamhet inom kulturskolan anpassar sig något. Kulturskolan flyttar vid årsskiftet 2015/16 nästan hela sin
verksamhet till nya lokaler vid Läroverket. Kommunledningsförvaltningen vill därför
utreda möjligheterna att med början under det första halvåret 2015 utveckla 316 kubik
till ett förvaltningshus för kultur- och fritidsförvaltningens. En förutsättning för att
starta ett sådant arbete är dock att det finns medel avsatta för att investera i en ny
ventilationsanläggning, förbättrade ytskikt invändigt samt vissa förändringar i lokalutformning. Kostnader för åtgärderna tas upp i samband med bokslutet för 2014.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 31 oktober 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 14

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 27 Remiss – Kartläggning och analys av domstolarnas
bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och
våld mot förtroendevalda
Dnr 2014-415-100
Kommunstyrelsen beslutar
att som svar på remissen meddela att Hudiksvalls kommun anser detta vara ett mycket
viktigt problemområde att belysa och har inte några synpunkter på utredarens förslag
på möjliga framgångsfaktorer för lagföring av brott som rör hot och våld mot förtroendevalda
Sammanfattning
Justitiedepartementet har skickat Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (Ju 2014/4250/D) för yttrande senast
5 december 2014 till Hudiksvalls kommun.
I rapporten har exempel på möjliga framgångsfaktorer för lagföring av brott mot förtroendevalda redovisats:
•

Polis och åklagare bör ta fram en särskild checklista av det slag som redan
finns för att identifiera främlingsfientliga motiv.

•

Varje anmälan som rör brott mot en förtroendevald bör åsättas en tydlig
kodning redan vid anmälningsupptagningen för att på sätt möjliggöra uppföljningar och analys.

•

Samtliga förundersökningar bör ledas av åklagare för att säkerställa en enhetlig och aktiv ledning av förundersökningen.

•

För att tydliggöra gärningsmannens motiv bör åklagare överväga om
brottet förgripelse mot tjänsteman kan användas i större utsträckning. Detta
brott bör kunna användas även när den förtroendevaldes anhöriga, för att
hämnas, angrips.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
•

Justitiedepartementets remiss, Kartläggning och analys av domstolarnas bedömning av
straffvärdet för brott som rör hot och våld mot förtroendevalda (Ju2014/4250D), den 23
juni 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 15

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 28 Reglemente för social- och omsorgsnämnden
Dnr 2014-536-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa social- och omsorgsnämndens reglemente att träda i kraft från och med
2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Social- och omsorgsnämndens reglemente

Social och omsorgsnämnden är delvis en helt ny nämnd och därför är förslaget till
nämndens reglemente också nytt. Verksamheter har flyttats över från tidigare socialoch fritidsnämnden (individ- och familjeomsorg, invandrar/flyktingfrågor, skuldsanering, familjerådgivning, tillståndsverksamhet och bidrag till sociala stödföreningar), omsorgsnämnden (all
verksamhet utom kostverksamheten), lärande- och kulturnämnden (delar av arbetsmarknadsverksamhet samt daglig verksamhet) samt kommunstyrelsen (handikappråd, pensionärsråd samt
tillgänglighets frågor)
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för social- och omsorgsnämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 16

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 29 Reglemente för lärandenämnden
Dnr 2014-537-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa lärandenämndens reglemente att träda i kraft från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Lärandenämndens reglemente

I lärandenämndens förslag till reglemente består förändringarna i att verksamheterna
allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken, bidrag kultur, delar av arbetsmarknad, daglig
verksamhet, ungdomsinflytande och samverkan externa aktörer inom kultur flyttas till
nybildade kultur- och fritidsnämnden samt vissa omformuleringar och anpassningar till
gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för lärandenämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 17

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 30 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden
Dnr 2014-538-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kultur- och fritidsnämndens reglemente att träda i kraft från och med
2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Kultur- och fritidsnämndens reglemente

Kultur- och fritidsnämnden är en helt ny nämnd och därför är förslaget till nämndens
reglemente också helt nytt. Verksamheter har flyttats över från tidigare lärande- och
kulturnämnden (allmänkulturen, kulturskolan, biblioteken, ungdomsinflytande och bidrag),
social- och fritidsnämnden (fritidsgårdar, badhus, verksamhetsansvar och bokning av idrottshallar, samverkan inom fritid, lotteritillstånd, och bidrag) samt kommunstyrelsen (strategiska
kulturfrågor, rådet för folkhälsa och brottsförebyggande, folkhälsofrågor, ungdomsinflytande,
konsumentvägledning, bidragsansökningar, Kulturhuset, Mulle Meck/Komtek och uppdragen till
museet).
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för kultur- och fritidsnämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 18

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 31 Revidering av reglemente för Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd
Dnr 2014-539-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds reglemente att träda i kraft
från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds reglemente

I Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag till reglemente är förändringarna marginella och rör sig om omformuleringar och anpassningar till gällande
lagstiftning.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 19

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 32 Revidering av reglemente för byggnadsnämnden
Dnr 2014-540-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa byggnadsnämndens reglemente att träda i kraft från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Byggnadsnämndens reglemente

I byggnadsnämndens förslag till reglemente är förändringarna marginella och rör sig
om omformuleringar och anpassningar till gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för byggnadsnämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 20

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 33 Revidering av reglemente för Svågadalsnämnden
Dnr 2014-541-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Svågadalsnämndens reglemente att träda i kraft från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Svågadalsnämndens reglemente

I Svågadalsnämndens reglemente är förändringarna marginella och rör sig om omformuleringar och anpassningar.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för Svågadalsnämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 21

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 34 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Dnr 2014-542-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunstyrelsens reglemente att träda i kraft från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Kommunstyrelsens reglemente

I kommunstyrelsens förslag till reglemente har förändringarna till största del bestått i
de verksamheter som flyttas över till nya kultur- och fritidsnämnden och social- och
omsorgsnämnden samt några nya verksamheter som till kommit.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 22

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 35 Revidering av reglemente för tekniska nämnden
Dnr 2014-543-003
Kommunstyrelsens beslutar
att verksamheterna växel och telefoni tillsvidare ska ingå i tekniska nämndens verksamhetsområde och därmed finnas kvar i reglementet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa tekniska nämndens reglemente att träda i kraft från och med 2015-01-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-05-26 § 78 att godkänna ny politisk organisation
från och med 2015.
Den nya politiska organisationen innebär att styrelsens och nämndernas reglementen
behöver upprättas, revideras och justeras för att anpassas till den nya organisationen.
Styrelsens och nämndernas förslag till nya reglementen har, skickats på remiss till
samtliga berörda förvaltningar för kompletteringar och ev. justeringar.
Tekniska nämndens reglemente

I tekniska nämndens förslag till reglemente består förändringarna i att verksamheterna
växel och telefoni flyttas till Fiberstaden AB samt ansvaret för besökscenter
(receptionen) flyttas till kommunledningsförvaltningen. Ansvaret för kostverksamheten har tillkommit.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för tekniska nämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 23

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Vid kommunstyrelsens sammanträde framgår att verksamheterna växel och telefoni
har utgått ur reglementets reglering av nämndens verksamhetsområde, avtal, förhandlingar och beslut om detta är ännu inte klara därför bör tillsvidare dessa verksamhetområden åter införas i reglementet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 36 Reglemente för överförmyndarnämnden
Dnr 2014-544-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa överförmyndarnämndens reglemente att träda i kraft från och med 201501-01.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16, § 105 att bilda/inrätta en överförmyndarnämnd från och med 2015.
Den nya överförmyndarnämnden innebär att ett reglemente behöver upprättas.
Överförmyndarnämndens reglemente

Förslaget till reglemente har anpassats till övriga nämnders reglementen när det gäller
arbetsformer, gemensamma frågor och delegationer från kommunfullmäktige.
Förslaget har också jämförts med några andra reglementen för överförmyndarnämnd.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 oktober 2014

•

Förslag till reglemente för överförmyndarnämnden

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 24

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 37 Reglemente för Idrottspolitiska rådet
Dnr 2014-447-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet och därmed ge nya kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att revidera och komplettera förslaget och återkomma med detta.
Sammanfattning
Den 24 maj 2012 fick förvaltningen i uppdrag av arbetsutskottet att ta fram förslag till
reglemente för det Idrottspolitiska rådet. Under hösten 2012 presenterades förslaget
för social- och fritidsnämnden, och ärendet återremitterades till förvaltningen för
komplettering. Social- och fritidsförvaltningen har därefter tagit fram ett nytt förslag
till reglemente för det idrottspolitiska rådet.
Beslutsunderlag
•

Social- och fritidsnämndens protokoll den 25 september 2014, § 84

•

Förslag till reglemente för Idrottspolitiska rådet

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 25

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 38 Återremiss - Medborgarförslag om nolltaxa inom
kollektivtrafiken för pensionärer
Dnr 2014-048-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
Roland Lodén, Bjuråker, har väckt ett medborgarförslag som innebär att det införs
avgiftsfria resor för kollektivtrafiken för pensionärer bosatta i Hudiksvalls kommun.
Kommunfullmäktige beslutade, § 89/2014, att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Dessförinnan hade kommunstyrelsen i beredningen
inför fullmäktige förordat avslag.
Kommunledningsförvaltningen har vänt sig till kollektivtrafikmyndigheten i länet, dvs.
Landstinget Gävleborg och förvaltningen X-Trafik, med frågeställningar om förutsättningar för tillköp av avgiftsfria resor för pensionärer och kostnader, både för själva
resan samt för ev. administrativa uppgifter.
Landstinget ser att en lösning som kopplas till den nya zonindelning för taxan som
tagits fram skulle kunna vara tillämpbar för Hudiksvall. För att få en kostnadsuppfattning har landstinget gjort en jämförelse med kommuninvånarnas nyttjande av
seniorkortet 2013. Om alla resor som då gjordes med seniorkort i stället hade omfattats av avgiftsfria resor skulle kommunens kostnad uppgå till 2,45 Mkr på årsbasis.
Beslutsunderlag
•

Roland Lodéns medborgarförslag den 24 januari 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 april 2014

•

Kommunfullmäktiges protokoll den 26 maj 2014, § 89

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 26

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 39 Information om skrivelse gällande asylsökandes
möjligheter att nyttja kollektivtrafiken
Dnr 2014-166-008
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna skrivelsen till Migrationsverket, samt
att redovisa uppdraget för kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun har behandlat en motion med innebörden
att avgiftsfria resor bör införas för asylsökande som bor i kommunen. Sedan tidigare
omfattas bland andra asylsökande barn i åldern 13-19 år av avgiftsfria resor med
kollektivtrafiken genom ett avtal som kommunen slutit med kollektivtrafikmyndigheten som i Gävleborgs län utgörs av landstinget.
Motionen avslogs främst med motiveringen att resorna med kollektivtrafiken inte är
kommunens, utan kollektivtrafikmyndighetens, ansvar. Som ett tillägg till motionen
fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillskriva Migrationsverket med önskemål om att
verket ser över möjligheterna för avgiftsfria resor med kollektivtrafik utanför de större
tätorterna allt i syfte att öka möjligheterna för ökad integration för asylsökande.
Kommunledningsförvaltningen presenterar framtaget förslag till skrivelse.
Beslutsunderlag
•

Margareta Sidenvalls motion den 17 mars 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2014

•

Kommunfullmäktiges protokoll den 22 september 2014, § 148

•

Kommunledningsförvaltningens förslag till skrivelse till Migrationsverket

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 27

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 40 Centrumhållplats - Bankgränd i Hudiksvall
Dnr 2014-130-326
Kommunstyrelsen beslutar
att i avvaktan på att frågeställningar om parkeringar, trafikflöden m.m. i Hudiksvall
utretts och värderats mer samlat, inte gå vidare med att bygga om Bankgränd till busshållplats, samt
att meddela Trafikverket att Hudiksvalls kommun avstår beviljade statliga investeringsmedel för ombyggnad av Bankgränd till busshållplats.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån från eget förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C),
Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C) och Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun och X-trafik har under en tid arbetat med att se över linjedragningen för busstrafiken i kommunen. Målet har varit att hitta nya, smarta och
kostnadseffektivt lösningar för att förbättra tillgängligheten och öka användandet av
kollektivtrafiken. X-trafiks målsättning är att öka resandet med 5 % per år.
Utvecklingsområden

•

Iggesundspendeln – Kan utökas från Iggesunds centrum till Hudiksvalls
centrum-norr, med avgångar en gång i halvtimmen.

•

Hudiksvall- Ljusdal – Förbättra pendlingen med avgångar passande till tågen.
Öka avgångar från idag, 46 till 70 per dygn.

•

Ny dragning av stadstrafiken.

Gemensam nämnare för alla linjedragningar är Bankgränd, som kan byggas om till stor
busshållplats och ersätta hållplatserna längs Drottninggatan. Bussarna ska gå längs
N:a Kyrkesplanaden, till och från Kungsgatan. Skvallertorget blir tre-vägs korsning. All
trafik från södra och västra kommundelarna går upp mot Hudiksvalls centrum-norr
och vänder. Når då gymnasieskolan och ett flertal arbetsplatser.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
•

Kommunstyrelsens protokoll den 13 mars 2014, § 56

•

Trafikverkets skrivelse den 11 september 2014

•

Tekniska förvaltningens förstudie, Bankgränd (preliminära data) den 6
november 2014

•

X-Trafiks presentation, Trafikutveckling 2015 den 6 november 2014

•

Kommunledningsförvaltningens skrivelse den 18 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 8

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Patrik Nilsson (SD), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jonas Holm
(M) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C) yrkar att kommunen går vidare med att bygga busshållplats
Bankgränd och att kommunen tar emot beviljade statliga investeringsmedel.
Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall
till Caroline Schmidts förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Caroline Schmidts m.fl. förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns, den som röstar bifall till allmänna utskottets förslag, röstar JA, den som bifaller Caroline Schmidts förslag röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat att kommunen går vidare med att bygga
busshållplats Bankgränd och att kommunen tar emot beviljade statliga investeringsmedel
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika Huber
(S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Daniel Pettersson (V),
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Patrik Nilsson (SD) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C) och Andrea
Bromhed röstar nej.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat bifalla allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 41 Samordningsförbund Gävleborg
Dnr 2014-470-701
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagen förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg,
att godkänna föreslagen fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund
Gävleborg,
att finansiera kommunens kostnader för deltagande i samordningsförbundet ur medel
för regional samverkan, samt
att utse Majvor Westberg-Jönsson (S) till kommunens representant i förbundet.
Sammanfattning
Den 1 januari 2014 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i
kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommun/-er och landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna att samordningsförbund och beslutar själva hur arbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.
I maj 2014 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från alla ingående parter.
Arbetsgruppen presenterar ett förslag till förbundsordning och fördelning av
ekonomisk insats.
Hudiksvalls kommuns insats, baserat på folkmängd, är 66 500 kronor för år 2014 och
66 500 kronor för år 2015.
Beslutsunderlag
•

Social- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 17 oktober 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 9

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 42 Bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för
Visit Glada Hudik
Dnr 2012-481-001
Kommunstyrelsen beslutar
att punkt 12 Sekretess utgår i aktieägaravtalet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun förvärvar 51 % av aktierna i bolaget Visit Glada Hudik AB,
att till Visit Glada Hudik AB, överföra kommunens verksamheter såsom, Turistbyrå
och evenemangsutveckling (Fokus Glada Hudik) och kommunens övriga arbete med
turismfrågor,
att till Visit Glada Hudik AB, överföra 102 000 kronor till aktiekapitalet.
att till Visit Glada Hudik AB, överföra 2 800 000 kronor för år 2015,
att till Visit Glada Hudik AB, överföra 200 000 kronor för bolagets uppstartskostnad
och serviceavgift till Visit Hälsingland och Gästrikland, år 2015,
att vid behov, bevilja Ideella föreningen Destination Glada Hudik, ett räntefritt lån
löpande på fem år och till ett maximalt belopp om 50 000 kronor.
att anta bolagsordning, för Visit Glada Hudik AB,
att anta ägardirektiv, för Visit Glada Hudik AB,
att anta aktieägaravtal, för Visit Glada Hudik AB bolaget,
att medel tas ur eget kapital för aktiekapital, uppstartskostnad och serviceavgift, övriga
medel tas via en omfördelning av budget,
att ge bolaget Visit Glada Hudik, i uppdrag att förvärva aktier i Visit Hälsingland
Gästrikland AB, samt
att ge bolaget Visit Glada Hudik, i uppdrag att välja PACTA som arbetsgivarorganisation för bolaget.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

Sammanfattning
I syfte att förstärka Hudiksvalls kommun som besöksmål och därigenom skapa förutsättningar för en expansion av besöksnäringen, bjöd kommunen in branschen och
Region Gävleborg till en träff den 8 maj 2012. Vid det mötet bildades en strategigrupp
bestående av representanter från näringen, föreningar och organisationer. Region
Gävleborg har såväl ekonomiskt som personellt deltagit i det utvecklingsarbete som
påbörjades. En destinationsförening där företagare, enskilda personer och kommunen
är medlemmar har bildats vid namn, Destination Glada Hudik. En förstudie har
genomförts.
Kommunens turistbyrå är mycket viktig för att marknadsföra och samordna arbetet
med att göra Glada Hudik till ett ännu attraktivare besöksmål än vad det redan är. En
del av turistbyråns verksamhet är också att initiera och samordna olika evenemang
vilket sker inom ramen för begreppet ”Fokus Glada Hudik”. För att stärka kraften i
detta arbete är det önskvärt att i större utsträckning än idag ta tillvara på den
kompetens som finns bland företagarna i branschen. Ett sätt att göra det skulle kunna
vara att kommunen, med verksamheterna turistbyrå och Fokus Glada Hudik, ingår i
ett bolag, Visit Glada Hudik AB, tillsammans med den ideella föreningen Destination
Glada Hudik.
Allmänna utskottet har beslutat att hänskjuta frågan om styrelsens sammansättning till
kommunstyrelsens sammanträde, samt att uppföljning görs efter två år, för ett
ställningstagande inför kommunens framtida ägarskap i bolaget.
Beslutsunderlag
•

Föreningen Destination Glada Hudiks skrivelse den 7 november 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 november 2014

•

Bolagsordning Visit Glada Hudik AB

•

Ägardirektiv Visit Glada Hudik AB

•

Aktieägaravtal Visit Glada Hudik AB

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 10

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 43 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2014-547-004
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.
Följande 8 motioner är den 18 november 2014, inte färdigberedda:
•

Motion om hamnområdets planering

•

Motion om en väg in i kommunen

•

Motion om demokratiutveckling

•

Motion om trafikreglering av Forsavägen i Iggesund

•

Motion om koloniområde i Iggesund

•

Motion om att upprätta en integreringsplan och bilda ett övergripande integreringsråd i Hudiksvalls kommun

•

Motion om tiggeriet i Hudiksvalls kommun

•

Motion om att skapa möjlighet till fler kolonilotter

Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 18 november 2014

•

Allmänna utskottets protokoll 18 november 2014 § 11

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 44 Val av ledamöter i Nätverket för strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg
Dnr 2014-502-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Daniel Pettersson (V) till ledamot och Caroline Schmidt (C) till ersättare i Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg.
Sammanfattning
Nätverket för strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg bildades 2013 och arbetar med
målsättningen att folkhälsan ska vara god och jämlikt fördelad mellan olika grupper i
samhället. Det nuvarande nätverket har valt att fokusera särskilt på delaktighet och
inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och ungas
uppväxtvillkor.
I enlighet med dokumentet Gemensamma Utgångspunkter Folkhälsa skall varje kommunstyrelse i länet välja en ordinarie ledamot och en ersättare från kommunstyrelsen.
Regionstyrelsen väljer tre ordinarie ledamöter och tre ersättare.
Beslutsunderlag
•

Nätverkets skrivelse 3 november 2014 med uppmaning att välja ledamöter.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 45 Nominering av ledamöter till styrelsen för
kommuninvest ekonomisk förening.
Dnr 2014-455-102
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Mikael Löthstam (S), 610124-0056, Vindrosvägen 5, 824 51 Hudiksvall
till ledamot i styrelsen för kommuninvest ekonomisk förening.
Sammanfattning
Valberedningen för kommuninvest ekonomisk förening har inbjudit medlemmarna i
föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. Valet
av styrelseledamöter sker vid den ordinarie föreningsstämman torsdagen den 16 april
2015.
Beslutsunderlag
•

Kommuninvest skrivelse oktober 2014 med inbjudan att nominera ledamöter.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 46 Val av styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Dnr 2014-599-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i styrgruppen för ekologisk hållbarhet utse Majvor Westberg-Jönsson
(S)(sammankallande), Annika Huber (S), Andrea Bromhed (MP), Charliene Kiffer (V),
Jan-Erik Jonsson (C) och Håkan Rönström (M).
Sammanfattning
Gruppen är styrgrupp för kommunens lokala miljömålsarbete, ekokommunarbete,
vattenplanering och energi- och klimatarbete.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 47 Begravningsombud 2015-2018
Dnr 2014-600-102
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunchefen att utse ombud att granska hur församlingen tar till
vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan
Sammanfattning
Enligt Begravningslagen, 10 kap. (1990:1144) ska länsstyrelsen, när en församling är
huvudman för begravningsverksamheten, förorda ett eller flera ombud att granska hur
församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.
Verksamhetsområdet för ett ombud omfattar i regel församlingarna inom en kommun.
Ersättning till ombud betalas av församlingen och utgör en kostnad av deras begravningsverksamhet.
Ett ombud skall utses för en tid av fyra kalenderår räknat från och med den 1 januari
året efter det år då det hållits val till kommunfullmäktige.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 48 Val till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminnen
Dnr 2014-601-102
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta till nya kultur- och fritidsnämnden att utse ledamot och ersättare, revisor
samt ersättare för denne till Stiftelsen Hudiksvalls Bruksminne.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 49 Nominering till val av styrelse för stiftelsen Ystegårn i
Hillsta
Dnr 2014-602-102
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta till nya kultur- och fritidsnämnden att nominera ledamot till Stiftelsen
Ystegårn i Hillsta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (61)

Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 50 Val av Vänortskommittén
Dnr 2014-603-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter och ersättare, ordförande och vice ordförande i Vänortskommittén
för mandatperioden 2015-2018 utse följande:
Ledamöter

S

Siw Karlsson, 521118-7603 ordf
Rönnstigen 1
824 43 Hudiksvall

S

Sven-Åke Thoresen, 520104-7551 v ordf
Bodarnevägen 12D
825 32 Iggesund

M

Birgitta Medin, 400415-7709
Norra Kyrkogatan 18
824 30 Hudiksvall

S

Mikael Löthstam, 610124-0056
Vindrosvägen 5
824 51 Hudiksvall

______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 51 Val av ordförande i Handikapprådet
Dnr 2014-604-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Majvor Westberg-Jönsson (S) till ordförande i Handikapprådet
Sammanfattning
Vid översynen av den politiska organisationen inför 2014 års val fördes ansvaret för
Handikapprådet och Pensionärsrådet över till nybildade social- och omsorgsnämnden.
Ansvaret för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete fördes över till nybildade kultur- och fritidsnämnden. För att trygga en mer kommunövergripande
representation knyts närmast ansvarigt kommunalråd till respektive råd som ordförande.
Beslutsunderlag
•

Översyn av den politiska organisationen inför 2014 års val mars 2014

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 52 Val av ordförande i Pensionärsrådet
Dnr 2014-605-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Majvor Westberg-Jönsson (S) till ordförande i Pensionärsrådet
Sammanfattning
Vid översynen av den politiska organisationen inför 2014 års val fördes ansvaret för
Handikapprådet och Pensionärsrådet över till nybildade social- och omsorgsnämnden.
Ansvaret för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete fördes över till nybildade kultur- och fritidsnämnden. För att trygga en mer kommunövergripande
representation knyts närmast ansvarigt kommunalråd till respektive råd som ordförande.
Beslutsunderlag
•

Översyn av den politiska organisationen inför 2014 års val mars 2014

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 53 Val av ordförande i Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete
Dnr 2014-606-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Daniel Pettersson (V) till ordförande i Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete.
Sammanfattning
Vid översynen av den politiska organisationen inför 2014 års val fördes ansvaret för
Handikapprådet och Pensionärsrådet över till nybildade social- och omsorgsnämnden.
Ansvaret för Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete fördes över till nybildade kultur- och fritidsnämnden. För att trygga en mer kommunövergripande
representation knyts närmast ansvarigt kommunalråd till respektive råd som ordförande.
Beslutsunderlag
•

Översyn av den politiska organisationen inför 2014 års val mars 2014

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 54 Val av ersättare i Hälsingerådet
Dnr 2014-607-102
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare i Hälsingerådet utse Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Jonas Holm (M).
Sammanfattning
Kommunens ledamöter i Hälsingerådet består av kommunstyrelsens ordförande och
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, d.v.s. under nuvarande mandatperiod Mikael
Löthstam (S) och Caroline Schmidt (C). Kommunstyrelsen har att utse ersättare för
dessa.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 55 Val av representanter i politisk styrgrupp för infrastrukturprojekten Samordnad planering respektive
Den attraktiva regionen, DAR
Dnr 2014-608-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Löthstam (S) som ledamot och Caroline Schmidt (C) som ersättare i
politisk styrgrupp för Samordnad planering, samt
att utse Mikael Löthstam (S) och Caroline Schmidt (C) som ledamöter i politisk styrgrupp för Den attraktiva regionen, DAR.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun deltar tillsammans med berörda kommuner längs Ostkustbanan
mellan Gävle och Sundsvall i två olika projekt där Trafikverket och Region Gävleborg
är projektägare, Samordnad planering och Den attraktiva regionen, DAR.
Kommunen ska utse en ledamot och en ersättare i den politiska styrgruppen för
Samordnad planering och två ledamöter, en för den politiska majoriteten och en för
den politiska minoriteten, i den politiska styrgruppen Den attraktiva regionen, DAR.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens skrivelse 25 november 2014

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-12-04

Kommunstyrelsen

§ 56 Firmateckning 2015
Dnr 2014-609-060
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam eller
vice ordförande Majvor Westberg Jönsson, jämte kommunchef Bengt Friberg eller
ekonomichef Staffan Lindvall,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall 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 Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Agneta Johansson,
Jenny Lindberg, Susanne Eriksson samt Gunnel Sundström. Ordinarie attestant skall
alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor Westberg Jönsson, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström,
Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson, ekonomihandläggarna Lena
Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar, samt Hudiksvalls
kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor Westberg Jönsson, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström,
Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Susanne Eriksson, ekonomihandläggarna Lena
Bodare, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders bankräkningar
(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),
att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena Johansson, Siv
Persson, Susanne Eriksson och Jenny Lindberg att, två i förening teckna Hudiksvalls
kommun vid ärenden och avtal som berör kommunens medelsförvaltning och
penninghantering (Reglerat enligt beslut ”Ändring av regler för penninghantering”
Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
Sammanfattning
Med anledning av personförändringar utifrån valresultatet föreslås en ändring av
Kommunstyrelsens beslut avseende firmateckning och tecknande av ekonomiska
transaktioner.
Till detta finns en särskild delegation till ekonomichefen, enligt kommunstyrelsens
delegationsordning, avseende tecknande av skuldförbindelser (lån) och borgensåtagande inom av kommunfullmäktige antagna lån- och borgensramar. Delegationen
är riktad till ekonomichefen och den ekonom som av denne förordnas. Detta finns
reglerat i särskilt beslut.
Beslutsunderlag
•
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§ 57 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Sammanfattning
Ordföranden Mikael Löthstam, informerar att vid nästa möte med Hälsingerådet är
aktuella frågor bl.a. Hälsingegårdar, skrivelse ang. Migration och utbildningssamverkan.
Ordföranden Mikael Löthstam, informerar att vid nästa möte med Sundsvallsregionen
är aktuella frågor bl.a. verksamhetsplan innehållande bl.a. Näringslivs-utveckling,
kompetensutveckling, traineeprogram, Ostkustbanan, kollektivtrafik mm.
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om att extraval kommer att
hållas 22 mars 2015 och om organisationen kring detta.
Charliene Kiffer (V) informerar om en nybildad förening; Nätverk Hudik mot rasism.
Vidare informeras om att kommunchefen tillsammans med Nordanstigs kommunchef
fått i uppdrag att upprätta en skrivelse ang. polisens organisation i länet, att avtal om
utbildningsförbundet är på gång och att en avsiktsförklaring gällande Ostkustbanan är
på gång.
Daniel Pettersson (V) informerar från arbetsgruppen för översyn av kommunens
idrottshallar.
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§ 58 Avtal i avvaktan på inrättande av gemensam nämnd
Dnr 2014-563-755
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtalsförslaget från Landstinget Gävleborg i avvaktan på inrättande av en
gemensam nämnd.
Sammanfattning
Gävleborgsläns landsting och kommunerna i länet diskuterar att bilda en gemensam
nämnd med landstinget (Nya region Gävleborg) som värd för flera av de verksamheter
som hittills bedrivits i nuvarande region Gävleborg. Det handlar om hjälpmedel, FoUVälfärd, RegNet, HelGe. Målsättningen är att nödvändiga dokument och beslut kring
dessa är klara för inrättande av den gemensamma nämnden från den 1 april 2015.
Genom att nuvarande region Gävleborg upphör den 31 december 2014 och därmed
den juridiska plattformen för den nämnda samverkan, är tanken att landstinget tar på
sig ett driftansvar för dessa verksamheter till dess att nämnden är bildad. För detta har
föreslagna avtals utarbetats.
Beslutsunderlag
•
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§ 59 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2014-10-24

2

Protokoll från Regionstyrelsen 2014-10-24

3

Dnr 2014-174-501
Yttrande Fördjupad översiktsplan, dubbelspår Ostkustbanan, Gävle kommun

4

Dnr 2014-174-501
Yttrande Fördjupad översiktsplan, dubbelspår Ostkustbanan, Söderhamns
kommun
Dnr 2014-504-133

5

Skrivelse till SKL ang. asylmottagandet, från kommunstyrelseordföranden i
kommuner i Västernorrland och Gävleborg
Dnr 2013-099-510

6

Utbetalning av projektstöd inom Leader till projektet Delsbo nästa
Dnr 2014-375-001

7

Beslutsprotokoll; Ny förvaltningsorganisation
2015/Arbetsmarknadsverksamheten
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Dnr 2014-375-001
8

Beslutsprotokoll; Ny förvaltningsorganisation 2015/Kultur- och fritidsförvaltningens organisation
Dnr 2013-191-509

9

Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av Ostkustbanan
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§ 60 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-11-18
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