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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

A-salen, tisdagen den 3 maj 2016 kl 09:00-16:40

Plats och tid

Beslutande ledamöter
Majvor Westberg-Jönsson (S), ordförande
Per Svensson (S)
Henrik Persson (S)
Annika Huber (S)
Olle Borgström (S)
Gerd Olsson (S)
Uno Jonsson (S) § 80-104
Bo Nilsson (S) § 105-106
Daniel Pettersson (V)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Adam Rydstedt (M) § 80-103
Birgitta Medin (M) § 104-106
Andrea Bromhed (MP)
Fredrik Forslund (SD) § 80-89
Patrik Nilsson (SD) § 90-106

Ersättare
Kerstin Rask (S)
Bo Nilsson (S) § 80-104
Kent Kanon (S)
Lena Hallqvist (S)
Ingvar Persson (S)
Charliene Kiffer (V)
Matts Persson (C)
Gunnel Nordin (L)
Monika Stigås (KD)
Birgitta Medin (M) § 80-103
Kåge Wallner (MP)
Fredrik Forslund (SD) § 90-103

Övriga närvarande

Administrativ chef Pia Embretsén
Kommunchef Bengt Friberg
Ekonomichef Kent Lundquist
Konsult Johan Skeri
Ordf Anna-Carin Keisu (S)
Vd Nils-Erik Blomdahl
Ordf Björn Eriksson (opol)

Vd Bia Larsson
Vd Kjell Svensson
Vd Stefan Skalman
Ordf Sven-Åke Thoresen (S)
Vd Per Jerpsgård
Vd Lena Illic Mattsson
Vd Karin Nygårds Skalman

Justerare

Jonas Holm

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, 10 maj 2016 kl 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Pia Embretsén

Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson
Justerare
Jonas Holm

§§ 80-106
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts
upp
Förvaringsplats för
protokollet

2016-05-03
2016-05-10
Kommunledningskontoret

Underskrift
Pia Embretsén

Datum då anslaget tas ned

2016-05-31
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Utökad borgensram för Forssågruppen AB 2016 ............................................................. 7
§ 83 Dnr 2016-000187 - 003
Bolagsordning för Glysisvallen AB ..................................................................................... 8
§ 84 Dnr 2016-000071 - 349
Riktlinjer för stöd till driftberättigade föreningar för anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsnätet ................................................................................. 9
§ 85 Dnr 2015-000390 - 306
Ansökan från Via bygdegårdsföening om bidrag för anslutande till
kommunalt vattennät ...........................................................................................................10
§ 86 Dnr 2015-000521 - 349
Ansökan från Dalbogården om ekonomiskt bidrag för ny installation av
dricksvatten ...........................................................................................................................11
§ 87 Dnr 2015-000556 - 276
Ansökan från Delsbo Hembygdsförening ........................................................................12
§ 88 Dnr 2016-000171 - 206
Taxor och upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2016-2018....................13
§ 89 Dnr 2016-000176 - 059
IT-stöd för beslutsstöd och verksamhetsplanering .........................................................14
§ 90 Dnr 2015-000412 - 133
Mottagning av asylsökande, bostäder m.m. ......................................................................15
§ 91 Dnr 2016-000129 - 007
Hantering av revisionens granskningsrapporter ..............................................................16
§ 92 Dnr 2015-000487 - 035
Medborgarförslag om bostäder för nyanlända asylsökande i vår kommun .................17
§ 93 Dnr 2015-000470 - 035
Medborgarförslag om att bygga lägenheter i Enånger ....................................................19
§ 94 Dnr 2015-000245 - 008
Motion om social hållbarhet vid upphandling och markanvisning...............................21
§ 95 Dnr 2015-000436 - 008
Motion om anslutning till, Nätverk mot rasism och diskriminering ............................23
§ 96 Dnr 2016-000150 - 102
Nominering till Coompanion Gävleborgs styrelse 2016 ................................................24
§ 97 Dnr 2015-000525 - 106
Utredning om möjligheten att ansöka om att bli Fairtrade City....................................25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida

4(35)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

§ 98 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information............................................................................................................................26
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§ 101 Dnr 2015-000199 - 805
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museum..................................................................................................................................35

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 80

2016-05-03

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar för kommunstyrelsen
resultaträkningen för januari – mars 2016.
Resultatet efter finansnetto är, – 9,4 Mkr
Avvikelsen mot budget ligger på -12,3 Mkr, totalt för samtliga nämnder.
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med helår 2015. Från 8,1% år 2015 till
7,3%, perioden 1/1-11/4, 2016. Långtidsfrånvaron ligger något högre, från
59,5%, till 59,7%.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 81

2016-05-03

Dnr 2016-000081 - 042

Bokslut 2015 för donationsfonder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa bokslut 2015 för Hudiksvalls kommuns Donationsförvaltning
Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande inklusive Hudiksvalls
kommuns donationers bokslut 2015, 1 april 2016


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 64

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 82

2016-05-03

Dnr 2016-000202 - 045

Utökad borgensram för Forssågruppen AB 2016
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
att Hudiksvalls Kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för
Forssågruppen AB, 556241-6494, för ett nytt lån på 3 000 000 kr.
Sammanfattning
Forssågruppen AB behöver uppta nytt lån om 3 000 000 kr för att finansiera
ombyggnationer av två fastigheter i Delsbo.
Kostnaden för ombyggnationerna kommer att betalas av hyresgästerna under
hyresavtalens löptid.
Planutskottets har tillstyrkt en utökad borgensram för Forssågruppen..
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 13 april 2016


Planutskottets protokoll 19 april 2016 § 33

Yrkanden
Jan-Erik Jonsson (C), Annika Huber (S) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till
planutskottets förslag.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 83

2016-05-03

Dnr 2016-000187 - 003

Bolagsordning för Glysisvallen AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta förelagd Bolagsordning gällande för Glysisvallen AB, samt
att till bolagsordningen tillföra ”att kommunfullmäktige väljer sina
styrelserepresentanter för varje mandatperiod”.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut, § 210/ 2015, om att köpa NCC AB:s
aktiepost i Glysisvallen AB. Köpet genomfördes med tillträde till aktierna från
och med den 1 januari 2016 och kommunen blev därmed ensam ägare till
bolaget. Med anledning av det samt att vissa förändringar har skett i
kommunallagen så har ett omarbetat förslag till bolagsordning för Glysisvallen
AB utarbetats. Efter beslut om bolagsordningen i kommunfullmäktige ska den
antas av bolagsstämman.
Planutskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 7 april 2016


Bolagsordning för Glysisvallen AB, 8 april 201



Planutskottets protokoll 19 april 2016 § 32

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 84

2016-05-03

Dnr 2016-000071 - 349

Riktlinjer för stöd till driftberättigade föreningar för
anslutning till det kommunala vatten- och
avloppsnätet
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
att anta, Riktlinjer för driftberättigade föreningar för anslutning till det
kommunala vatten– och avloppsnätet.
Sammanfattning
Flera av de mindre föreningarna på landsbygden har vatten som bedöms som
mindre bra eller till och med otjänligt. Ett kommunalt bidrag med stöd för
anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan därför ses som en
landsbygdsfrämjande åtgärd som kan ha stor betydelse för
föreningsverksamheten. Det finns behov av riktlinjer för stöd för anslutning till
det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Förslag till, Riktlinjer för stöd till driftberättigade föreningar för anslutning till
det kommunala vatten- och avloppsnätet:
• Driftberättigad förening kan ansöka om stöd för anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsnätet.
• Förutsättning för att kommunen beviljar stöd är att föreningen även erhåller
stöd från Boverket och själva bidrar med egen insats.
• Bidraget får användas för att täcka kostnader som t ex grävning, material och
anslutningsavgift m.m.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget..
Yrkanden
Bengt-Åke Nilsson (C), Annika Huber (S), Adam Rydstedt (M) och Caroline
Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 12 februari 2016


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 60
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

9(35)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 85

2016-05-03

Dnr 2015-000390 - 306

Ansökan från Via bygdegårdsförening om bidrag för
anslutande till kommunalt vattennät
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra med högst 18 850 kronor till Via bygdegårdsförening, för föreningens
anslutning till det kommunala va-nätet.
att bidraget lämnas under förutsättning att föreningen erhåller medel från
Boverket och själva står för resterande del, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
oförutsedda medel, år 2016.
Sammanfattning
Via bygdegårdsförening har beslutat att ansluta sig till det kommunala va-nätet.
Anledningen är att den nuvarande anläggningen, som är från 1978, har tjänat ut.
Vattnet har hög radon-och järnhalt.
Via bygdegårdsförening är driftsberättigad förening för samlingslokaler i
Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt bidrag..
Yrkanden
Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Via Bygdegårdsförenings ansökan, 18 september 2015


Allmänna utskottets protokoll, 20 oktober 2015, § 140



Allmänna utskottets protokoll, 8 december 2015, § 182



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll, 14 april 2016 § 61

Beslutet skickas till

Via Bygdegårdsförening
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 86

2016-05-03

Dnr 2015-000521 - 349

Ansökan från Dalbogården om ekonomiskt bidrag för
ny installation av dricksvatten
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra med 27 000 kronor till Dalbogården bygdegårdsförening för
föreningens anslutning till det kommunala va-nätet.
att bidraget lämnas under förutsättning att föreningen erhåller medel från
Boverket och själva står för resterande del, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
oförutsedda medel, år 2016.
Sammanfattning
Bygdegårdsföreningen har anslutit sig till det kommunala va-nätet. Detta
eftersom vattenkvaliteten bedömts som otjänlig.
Dalbogårdens bygdegårdsförening är driftsberättigad förening i Hudiksvalls
kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt bidrag.
Yrkanden
Annika Huber (S), Caroline Schmidt (C) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag
Beslutsunderlag
 Föreningen Dalbogårdens ansökan, 7 december 2015


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll 4 april 2016 § 62

Beslutet skickas till

Dalbogården bygdegårdsförening
Ekonomiavdelningen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 87

2016-05-03

Dnr 2015-000556 - 276

Ansökan från Delsbo Hembygdsförening
Kommunstyrelsen beslutar
att bidra med 147 000 kronor till Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
för ett miljövänligare och energisnålare uppvärmningssystem,
att bidraget lämnas under förutsättning att föreningen erhåller medel från
Boverket och själva står för resterande del enligt ansökan, samt
att bidraget finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
oförutsedda medel, år 2016.
Sammanfattning
Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening ansöker om stöd med 147 000 kr
i kommunalt bidrag för konvertering av föreningens uppvärmningssystem, som
idag består av oljeeldning samt direktverkande el. Föreningen vill installera
värmepumpar med bergvärme för museet och knektstugan samt
luft/luftvärmepump till bönhuset.
Föreningen söker medel från Boverket om 235 000 kr och avser själva stå för
medfinansiering genom eget arbete samt eget kapital om 98 000 kr.
Allmänna utskottet har tillstyrkt bidrag.
Yrkanden
Annika Huber (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Delsbo Hembygds- och Fornminnesförenings ansökan, 29 december 2015


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21 mars 2016



Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 63

Beslutet skickas till

Delsbo Hembygds- och Fornminnesförening
Energi- och klimatrådgivare

Justerandes signatur

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 88

2016-05-03

Dnr 2016-000171 - 206

Taxor och upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark 2016-2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att revidera taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 20162018 enligt tekniska förvaltningens förslag.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Adam Rydstedt(M) och Jonas Holm(M).
Sammanfattning
Tekniska nämnden har sett över taxor och regler för upplåtelse av offentlig
plats och kommunal mark, samt tagit fram ett förslag till revidering.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag..
Yrkanden
Annika Huber (S) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Adam Rydstedt (M) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag, dvs att
nuvarande taxa behålls.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker Adam Rydstedts förslag
Propositionsordning
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens protokoll, 14 mars 2016, § 41


Förslag om taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark
2016-2018



Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 68

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 89

2016-05-03

Dnr 2016-000176 - 059

IT-stöd för beslutsstöd och verksamhetsplanering
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen godkänner upphandling och införande av ett beslutstödoch verksamhetsplaneringssystem,
att förvaltningarna finansierar kostnaderna för systemet inom befintlig ram i
form av internleasing på 5 år, samt
att till allmänna utskottet delegera rätten att ta de beslut som är nödvändiga för
att så långt som möjligt fullfölja kommunfullmäktiges direktiv om ett öppet
stadsnät..
Sammanfattning
Staten ställer allt högre krav på kommunernas och därmed verksamheternas
systematiska kvalitetsarbete. Dessutom ökar kraven på att snabbt få fram
aktuella och kvalitetssäkrade beslutsunderlag. För att underlätta arbetet, få en
överblick och säkerställa att kommunen efterlever lagkraven behövs ett IT-stöd,
något som ett flertal av Sveriges kommuner redan har.
Ett sammanhållet IT-stöd för beslutsstöd och verksamhetsplanering kommer
bland annat att effektivisera processer, minska det manuella arbetet samt
kvalitetssäkra data.
Allmänna utskottet har tillstyrkt att förslaget godkänns..
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 30 mars 201


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 73

Beslutet skickas till

IT-strateg
Kvalitetsstrateg
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 90

2016-05-03

Dnr 2015-000412 - 133

Mottagning av asylsökande, bostäder m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå den förfrågan som inkommit angående ett flytande asylboende för 500
personer i Hudiksvall.
Sammanfattning
Det har inkommit en förfrågan om att man under minst ett år ges möjlighet att
placera ett bostadsfartyg i Hudiksvalls hamn. Boendet är tänkt för 500
asylsökande. Fartyget är 93 meter långt, 27 meter brett och 3 våningar högt.
Försörjningen av el, avlopp och vatten sker från land. Förfrågan har gått ut till
flera hamnar efter ostkusten och är i det här skedet att betrakta som
intresseförfrågan.
Allmänna utskottet har förslagit att förfrågan avslås.
Yrkanden
Per Svensson (S), Patrik Nilsson (SD) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2mars 2016


AB PJ Haegerstrands skrivelse, 19 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 69

Beslutet skickas till

AB PJ Haegerstrand
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 91

2016-05-03

Dnr 2016-000129 - 007

Hantering av revisionens granskningsrapporter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att hanteringen av revisionens granskningsrapporter i fortsättningen ska ske
enligt nedanstående förslag.
Sammanfattning
Hanteringen av revisionens granskningsrapporter har upplevts som otydlig och
rapporterna har inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Någon egentlig
uppföljning, av hur synpunkter från revisionen har hanterats i nämnder och
styrelsen, har heller inte genomförts.
Förslag om hantering av revisionens granskningsrapporter
Förslaget om hantering av revisionens granskningsrapporter innebär att
revisionsrapporter anmäls till kommunfullmäktige som beslutat att överlämna
dessa till kommunstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
kommer sedan att presenteras i kommunfullmäktige och följas av debatt.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 16 februari 2016


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 67

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 92

2016-05-03

Dnr 2015-000487 - 035

Medborgarförslag om bostäder för nyanlända
asylsökande i vår kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att med social- och omsorgsnämndens yttrande, anse medborgarförslaget
besvarat
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in om bostäder för nyanlända asylsökande i
vår kommun. Förslagsställaren vill att kommunen undersöker och tar ställning
till möjlighet av boende hos privatpersoner för asylsökande människor samt att
för asylsökande ensamkommande barn underlätta möjligheten till att
familjehemsboende permanentas även efter asylperioden.
Social- och omsorgsnämndens yttrande
Hudiksvalls kommun har på uppdrag av Migrationsverket drivit tillfälliga
evakueringsboenden för asylsökande sedan oktober 2015. Detta kommer att
pågå tom 2016-04-30, eventuellt någon månad till. Anledning är den kraftiga
flyktingströmmen under 2015 som har gjort att Migrationsverkets
asylboendeplatser inte har räckt till.
I slutet av december 2015 minskades flyktingströmmen kraftigt på grund av
strängare gränskontroller. Migrationsverket har nu meddelat att de inte har
behov av några ytterligare tillfälliga platser hos kommunerna. Därmed finns det
inget behov av att hitta boenden hos privatpersoner.
Inströmningen av ensamkommande barn som söker asyl har i samma takt
minskats rejält. Annonsering och rekryteringsarbete för att finna familjehem till
ensamkommande barn pågår hela tiden. Om ett barn under asyltiden placeras i
ett familjehem och sedan får beviljat uppehållstillstånd, får barnet självklart
stanna i familjehemmet om barnet önskar och att det bedöms vara för barnets
bäst.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Yrkanden
Henrik Perssson (S), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

Beslutsunderlag
 Social- och omsorgsnämndens protokoll, 17 mars 2016, § 39


Margareta Sidenvalls medborgarförslag, 17 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 74

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 93

2016-05-03

Dnr 2015-000470 - 035

Medborgarförslag om att bygga lägenheter i Enånger
Kommunstyrelsen beslutar
att för kännedom överlämna medborgarförslaget till Hudiksvallsbostäder AB,
samt
att förutsättningarna för att bo och verka utanför tätorten Hudiksvall beaktas i
arbetet med nästa översiktsplan.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget..
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående att styra flyttströmmarna inom
kommunen. Förslagsställarna anser att det är det kommunala bostadsbolagets
ansvar att de tio lägenheter som försvunnit från Enånger ersätts av
nyproducerade. Förslagsställarna anser även att kommunfullmäktige har ansvar
för att skapa förutsättningar som gagnar samhällsservice som affären, skolan
och annat för bygden kvalitetshöjande utbud.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Enånger är en viktig tätort i kommunens södra del. Orten är strategiskt belägen
mellan fem relativt nära arbetsmarknader. Dess möjligheter att bidra till
kommunens långsiktiga utveckling är avhängigt tillgången till bostäder för
dagens och morgondagens behov. Tillgången till hyreslägenheter är viktig i den
lokala dynamiken för inflyttning och för att motverka utflyttning. Det är därför
av vikt att frågan om tillgången till lägenheter utanför tätorten Hudiksvall
beaktas i arbetet med nästa översiktsplan.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat..
Yrkanden
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till medborgarförslaget samt att
kommunstyrelsen beslutar att för kännedom överlämna medborgarförslaget till
Hudiksvallsbostäder AB, samt att förutsättningarna för att bo och verka utanför
tätorten Hudiksvall beaktas i arbetet med nästa översiktsplan.
Adam Rydstedt (M) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Jan-Erik Jonsson
förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker Jan-Erik Jonssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller Jan-Erik Jonssons förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 24 mars 2016


Mats Åkerlund och Lars Heinemans medborgarförslag. 6 oktober 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 75

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 94

2016-05-03

Dnr 2015-000245 - 008

Motion om social hållbarhet vid upphandling och
markanvisning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Andréa Bromhed, (MP), har väckt en motion om social hållbarhet vid
upphandlingar och markanvisningar. Motionären föreslår att Hudiksvalls
kommun drar lärdom av Örebro kommuns mångfaldsarbete i bostadsbyggande,
att Hudiksvalls kommun utifrån Öbos projekt med bostadsbyggare utreder om
en liknande modell som de använt kan användas utifrån kommunens
förutsättningar och behov samt att Hudiksvalls kommun vid byggande av den
nya stadsdelen i hamnområdet formulerar tydliga krav på social hållbarhet som
ska möjliggöra för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att få tillträde till
denna.
Tekniska nämndens yttrande
Vi behandling av motionen beslutade tekniska nämnden, § 6/2016, om ett antal
att-satser:
att social hållbarhet bör vara ett av flera urvalskriterier vid markanvisning
avseende mark för bostadsbyggande.
att möjligheten att använda tomträttsupplåtelse istället för markförsäljning får
användas i attraktiva lägen för att möjliggöra byggande av hyresrätter med
rimliga hyresnivåer.
att marksektionen ska, när så är påkallat, låta social hållbarhet utgöra en viktig
parameter vid beställning av detaljplaner,
att social hållbarhet, vid markanvisning och detaljplanebeställning endast ska
användas när behov bedöms föreligga samt när drifts- och
exploateringsekonomi tillåter det, att
att mark sektionen ges i uppdrag att i kommande markanvisning policy inta
bestämmelser om social hållbarhet.
Hudiksvallsbostäder AB,s yttrande
Hudiksvallsbostäder AB anför att man under många år arbetat aktivt för att
främja integrationen och motarbeta utanförskap i bolagets bostadsområden,
flera gånger tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För
närvarande pågår informations- och integrationsprojekt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

Hudiksvallsbostäder ser positivt på att kommunen ställer krav på social
hållbarhet vid markanvisning och produktion av större entreprenader t.ex.
Kattvikskajen. Vid mindre projekt saknas i dagsläget kapacitet eftersom det är
svårt att redan i dagsläget få tillräckligt underlag av offerter. Marknaden i
Örebro skiljer sig från den i Hudiksvall
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Yrkanden
Annika Huber (S), Andrea Bromhed (MP) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall
till motionen.
Adam Rydstedt (M) och Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till allmänna utskottets
förslag, dels till Annika Hubers m.fl. förslag och dels till Adam Rydstedts m.fl.
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Annika Hubers m.fl. förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 mars 2016


Andrea Bromhed (MP), motion, 26 maj 2015
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 95

2016-05-03

Dnr 2015-000436 - 008

Motion om anslutning till, Nätverk mot rasism och
diskriminering
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
att bifalla motionen, samt
att överlämna till kommunstyrelsen att utse en representant för Hudiksvalls
kommun i Nätverk mot rasism och diskriminering.
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP), föreslår i en motion att Hudiksvalls kommun ansluter
sig till SKL,s Nätverk mot rasism och diskriminering. Motionären skriver, att
vikten av att systematiskt arbeta mot rasism och diskriminering är något som de
flesta förtroendevalda och tjänstemän i Sverige ställer sig bakom. Att därefter
skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har visat sig
svårare. Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där
man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar
kunskap.
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar med stöd av
Diskrimineringsombudsmannen, ett svenskt nätverk för kommuner som
arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen
mot rasism.
Allmänna utskottet har förslagit att motionen bifalls.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C), Annika Huber (S) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 1 april 2016


Andréa Bromhed (MP), motion, 15 oktober 2015
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 96

2016-05-03

Dnr 2016-000150 - 102

Nominering till Coompanion Gävleborgs styrelse 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Daniel Pettersson (V) som ledamot i Coompanion Gävleborgs
styrelse.
Sammanfattning
Coompanion är en företagsrådgivare för alla som vill starta kooperativa företag.
Coompanion ägs och styrs lokalt av sina medlemsorganisationer, finns på 25
platser i landet, bland andra, i Gävleborg.
Hudiksvalls kommun är medlem och har därmed möjlighet att nominera
ledamöter till styrelsen.
Kommunen är sedan tidigare representerad i styrelsen via Daniel Pettersson
(V).
Allmänna utskottet har föreslagit att Daniel Pettersson (V) nomineras.
Beslutsunderlag
 Coompanion Gävleborgs skrivelse, 21 mars 2016


Allmänna utskottets protokoll 14 april2016 § 78

Beslutet skickas till

Coompanion Gävleborg
Daniel Pettersson
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 97

2016-05-03

Dnr 2015-000525 - 106

Utredning om möjligheten att ansöka om att bli
Fairtrade City
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen utifrån rådande ekonomisk situation på kort sikt inte söker
diplomering för Fairtrade City utan endast tillämpar de kriterier för Fairtrade
City som kan integreras i kommunens pågående utvecklingsarbete med att
stärka styrning och ledning för sociala krav vid inköp och upphandling
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett folkhälsorådet i uppdrag att utreda hur arbetet med
Fairtrade City kan bedrivas inom kommunens befintliga ekonomiska ramar.
Utredningen visar att det finns påbörjade utvecklingsarbeten för ledning och
styrning av inköp och upphandling där sociala krav kan inkluderas. Bland annat
är sociala krav ett av fyra prioriterade i den nya upphandlingspolicyn. Däremot
finns ingen befintlig plattform för styrgrupp, inget pågående eller planerat
kartläggningsarbete och inte heller kontinuerliga opinionsbildande insatser som
Fairtrade-frågan skulle kunna inkluderas i. Bedömningen är därför att för
genomförande av Fairtrade City- diplomering krävs att det avsätts motsvarande
25 % av en heltidstjänst, för löpande samordning och genomförande. Under
första året är bedömningen att det behövs 50 % av tjänst för att upparbeta
styrgrupp, arbetssätt, inköpsrutiner samt annat. Därutöver ska medel
omfördelas från annan verksamhet motsvarande 50 000 kr per år. Kultur- och
fritidsnämnden anser att diplomering för Fairtrade City inte bör sökas, med
anledning av kommunens sparkrav, utan att kommunen istället tillämpar de
kriterier för Fairtrade som kan integreras i kommunens utvecklingsarbete.
Ambitionen är att på lång sikt genomföra en diplomering av Fairtrade City
inom Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
 Kultur- och fritidsnämndens protokoll 20 april 2016 § 31
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Folkhälsorådet
Social hållbarhetsstrateg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

§ 98

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet och Sundsvallsregionen har inte haft något möte sedan förra
sammanträdet med kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen konstaterar att rapporter från fler samordningsgrupper
(samordningsförbund Gävleborg, Kommunsamråd i regionen, Inköp
Gävleborg) bör läggas till på kommunstyrelsens ärendelista.

Beslutet skickas till

Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 99

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Meddelande Kommunstyrelsen
•

Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och
Landstinget; vision e-hälsa

•

Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2016-03-18

•

Protokoll Fastighets AB Glysis 2016-03-03 och 2016-03-23

•

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2016-03-11

•

Hälsingerådets yttrande gällande hastigheter på vägarna i
Gävleborgs län

•

Redovisning av nyttor OKB

•

Verksamhetsplan för Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2016

•

Årsrapport 2015 Sundsvallsregionen

•

Besök av prinsessan Madeleine – information till Hälsingerådet

Beslutet skickas till

Respektive ärende

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 100

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationsbeslut:
•

Beslut om driftkostnader för en regionalt tillgänglig plattform för
resfria möten

•

Allmänna utskottets protokoll 2016-03-17 och 2016-04-14

•

Planutskottets protokoll 2016-04-19

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(35)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 101

2016-05-03

Dnr 2015-000199 - 805

Projekt Integration genom gröna näringar
Kommunstyrelsen beslutar
att under 2016-2018 tillsammans med det arbetsintegrerande sociala företaget
Naturkompetens genomföra ett projekt för särskilt språksvaga personer
att avsätta 500 000 kronor per år under åren 2016, 2017 och 2018 för
projektkostnader i samband med projektledning, lokalhyra och utrustning
att projektet finansieras med medlen för särskilda arbetsmarknadsinsatser.
Sammanfattning
Projektet bereder arbetstillfällen för två målgrupper:
Ca 13 platser för utrikesfödda personer som inte kan läsa eller
skriva och därmed i praktiken är utesluten ur den reguljära arbetsmarknaden.
Ca 3 platser för svenskfödda personer som av olika skäl har
mycket svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.
Projektet ska erbjuda språkträning där utrikesfödda och svenskfödda personer
arbetar tillsammans, lär av varandra och där de svenskfödda personerna har
uppgift som språkmentorer.
Naturkompetens har länge fungerat som arbetsgivare till utrikesfödda
språksvaga personer genom arbeten med gröna tjänster och varor.
Medlemmarna har erfarenheter och goda praktiska kunskaper i odling och
naturnära arbeten, men saknar tillräckliga kunskaper om hur de ska driva
affärsverksamheten för att nå en marknad. Verksamheten har fungerat tack vare
ideella krafter, men riskerar idag att läggas ner.
Projekt ska utveckla ett arbetssätt för ökad integration med språkträning samt
höja kompetensen kring arbetsintegrerande socialt företagande.
Genom att avsätta medel för handledare/projektledare och nödvändiga lokaler
och utrustning, så säkerställs värdefulla arbetstillfällen för dessa målgrupper
under tiden som erfarenheter från Naturkompetens tas till vara och utvecklas i
förbättrad ekonomiskt hållbar verksamhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-05-03

Yrkanden
Henrik Persson (S), Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP), Adam
Rydstedt (M), Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
förslaget.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 17 april 2016

Beslutet skickas till

Naturkompetens
Arbetslivsstrateg
Ekonomiavdelningen
Lärandenämnden
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 102

2016-05-03

Dnr 2016-000240 - 102

Begäran om entledigande som ledamot i
parlamentariska gruppen för landsbygdsutveckling,
Per-Anders Stolt (L)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Per-Anders Stolts begäran om entledigande från uppdrag som
ledamot i parlamentariska gruppen för landsbygdsutveckling samt
att till ny ledamot utse Rune Brolin, Njutångers Boda 100, 825 93 Njutånger
Sammanfattning
Per-Anders Stolt (L) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Per-Anders Stolts skrivelse 29 april 2016

Beslutet skickas till

Parlamentariska gruppen för landsbygdsutveckling
Per-Anders Stolt
Rune Brolin
Landsbygdsstrateg
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 103

2016-05-03

Dnr 2016-000222 - 001

Tillsättning av förvaltningschef Kultur- och
fritidsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda Anna Lindqvist tjänsten som förvaltningschef i kultur- och
fritidsförvaltningen med tillträde 2016-08-01 och med ett chefsförordnande på
6 år.
Sammanfattning
Förvaltningscheferna i Hudiksvalls kommun har en grundanställning i
kommunen med ett tidsbegränsat chefsförordnande, vanligtvis på 6 år.
Kommunstyrelsen fattar beslut om tillsättning av förvaltningschefer efter
samråd med berörd nämnd. Kommunchefen som är chef för
förvaltningscheferna är den som föreslår kandidat och efter beslut tecknar
anställningsavtalet.
I arbetet med rekryteringen har det funnits en arbetstagar- och en
arbetsgivargrupp, den senare bestående av Nina Burchardt, Torsten Myrgren,
Daniel Pettersson, Bengt Friberg och Maria Larsson. Arbetsgivargruppen är
överens om att erbjuda Anna Lindqvist tjänsten som förvaltningschef i kulturoch fritidsförvaltningen med tillträde snarast möjligt och med ett
chefsförordnande på 6 år. Kultur och fritidsnämnden har tagit del av förslaget
och har inget att invända.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 2 maj 2016

Beslutet skickas till

Anna Lindqvist
Kultur- och fritidsförvaltningen
Kommunchefen
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 104

2016-05-03

Dnr 2016-000241 - 040

Långsiktig analys av kommunens ekonomi
Sammanfattning
Johan Skeri från PWC informerar kommunstyrelsen om innehållet i en
långsiktig analys av kommunens ekonomi och förutsättningar som PWC håller
på att genomföra.
Rapporten innehåller bl.a. :


Bakgrund och uppdrag



Kommunens utfall i utjämningssystemen



Befolkningsstruktur



Demografisk framskrivning



Kommunenspensionskostnad



Intäkter från skatter och bidrag



Effektiviseringsbehov



Finansieringsbehov



Känslighetsvolym



Sammanfattande utmaningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-05-03

Kommunstyrelsen

§ 105

Dnr 2016-000151 - 042

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2015,
Kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
fullmäktige har fastställt, samt
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att lägga aktiebolagens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år 2015, till
handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar, revisionsberättelser
för år 2015 och granskningsrapporter 2015 har inkommit från de kommunala
bolagen
•

Årsredovisning 2015 för, Fastighets AB Glysis

•

Årsredovisning 2015 för, AB Hudiksvallsbostäder

•

Årsredovisning 2015 för, Fiberstaden AB

•

Årsredovisning 2015 för, Glysisvallen AB

•

Årsredovisning 2015 för, Hudiksvalls Näringslivs Aktiebolag

•

Årsredovisning 2015 för, Forssågruppen AB

•

Årsredovisning 2015 för, Iftac AB

•

Årsredovisning 2015 för, Visit Glada Hudik AB

Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar respektive bolag sin verksamhet.

Beslutsunderlag
 Bolagens årsredovisning 2015


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 66

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 106

2016-05-03

Dnr 2016-000210 - 042

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015,
Stiftelsen Hälsinglands museum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
samt
att lägga stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2015 har inkommit från Stiftelsen Hälsinglands museum.
Beslutsunderlag
 Stiftelsens årsredovisning 2015

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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