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§ 189 Redovisning från Glysisvallen AB
Ärendebeskrivning
Glysisvallen AB:s VD Stefan Skalman informerar kommunstyrelsen om att NCC
styrelse har beslutat att avveckla sin verksamhet inom Glysisvallen AB.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 190 Ansökan om medel för projektet, Ung omsorg
Dnr 2014-306-046
Kommunstyrelsens beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för en översyn av motsvarande
verksamhet i egen regi, samt en riskanalys i båda alternativen.
Kent Sjöberg (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Bilaga § 190
Sammanfattning
Den föreslagna investeringen innebär en satsning på ungdomar för att undvika
framtida arbetslöshet. Ung Omsorgs verksamhet syftar samtidigt till att förbättra den
sociala omsorgen på äldreboenden. Konceptet innebär att en extern entreprenör
anställer ungdomar i åldrarna 14 till 18 år. Entreprenören har personalansvar, samt
ansvarar för utbildning och teambuilding. Ungdomarna arbetar några timmar i veckan i
grupp på äldreboenden för att de äldre ska kunna ha en aktiv fritid och att möten
skapas över generationsgränserna.
Investeringen föreslås genomföras som ett projekt på fem av kommunens
äldreboenden under en tre-årsperiod för en kostnad på 2 000 000 kr. Projektet föreslås
starta så snart offentlig upphandling av tjänsten är genomförd.
Tänkta effekter är att ungdomar i åldrarna 14 till 18 år tidigt ska få en positiv kontakt
med arbetslivet. Fler ungdomar kommer att vara anställningsbara för arbete i
kommunen direkt efter genomförda gymnasiestudier.
Beslutsunderlag
•

Omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 maj 2014

•

Omsorgsnämndens protokoll den 22 maj 2014, § 58

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 juli 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den 16 september 2014 § 146

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsgång
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till förslaget.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Jonas Holm (M) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att se över
möjligheten till att driva motsvarande verksamhet i egen regi samt att göra en
riskanalys till båda alternativen.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Jonas Holms
återremissförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta. Ärendet ska således
avgöras vid senare tillfälle.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 191 Information om kommunstyrelsens verksamhet och
ekonomi
Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kort kommunstyrelsen om kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens ekonomi. Prognosen för hela året visar
på ett underskott på ca 3 miljoner kronor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 192 Delårsrapport, 1:a halvåret 2014
Dnr 2014-423-042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvårsbokslut 2014 med årsprognos för Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat halvårsprognos 2014 med årsprognos
för Hudiksvalls kommun. Årsprognosen bygger på bedömningar från samtliga
nämnder.
Allmänt, ökar befolkningen första halvåret med 86 personer. Det är en låg
kostnadsutveckling med historiskt låga räntor och ökande aktiekurser.
Halvårsresultat är positivt 0,2 Mkr och det beräknat årsresultat är positivt 16,8 Mkr,
dock ett svagt prognosresultat före finansnetto – 5,4 Mkr.
Två av åtta nämnder klarar verksamheten inom budget. Sammanlagd budgetavvikelse
för nämnderna är - 12,7 Mkr. Större negativa avvikelser i verksamheterna
individ/familjeomsorg och vinterväghållning. Kvantiteter är sammantaget i nivå med
åtagandena. Kvalitet bedöms till stor del överensstämma med åtagandena
Skatteintäkterna är högre än budget (+ 6,6 Mkr). Statsbidrag/utjämning är högre än
budget (+ 7,2 Mkr). Finansnetto är positivt (+ 22,2 Mkr) och de finansiella målen
beräknas bli uppnådda
Investeringar är lägre än budgeterat. Ingen nyupplåning har gjorts under första
halvåret. Likviditet har minskat på grund av hög investeringsnivå.
Den 30 juni 2014 hade Hudiksvalls kommun 3457 anställda, varav 3125
tillsvidareanställda och 332 visstidsanställda. Den totala sjukfrånvaron i kommunen var
under det första halvåret av 2014, 6,9 %. Långtidssjukfrånvaron har ökat med 6,7
procentenheter.
Beslutsunderlag
•

Delårsrapport 1:a halvåret 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den 16 september 2014 § 145

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 193 Ansökan från Strands IF´s handbollssektion om
resebidrag
Dnr 2014-390-805
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Strands IF´s handbollssektion ett resebidrag på 150 000 kronor, finansierat
ur kommunstyrelsens medel för oförutsett, samt
att bidraget ses som ett omställningsbidrag och att förenigen uppmanas att långsiktigt
bygga en ekonomi via andra intäkter som möjliggör fortsatt kostnadstäckning vid
fortsatta idrottsliga framgångar.
Sammanfattning
Med anledning av att Strands IFs damlag i handboll kvalificerade sig för spel i
allsvenskan kommer laget att få ett utökat resande i hela Sverige. Allsvenskan är
seriesystemets näst högsta division och resorna omfattar allt från Lund i söder till
Boden i norr. Föreningen har hos Hudiksvalls kommun ansökt om 150 000 kronor för
säsongen 2014/2015 för resor i samband med matcherna i Allsvenskan.
Beslutsunderlag
•

Strands IF´s Handbollsektions skrivelse den 25 augusti 2014

•

Strands IF´s Handbollsektions skrivelse den 2 september 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den 16 september 2014 § 147

Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till förslaget.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 194 Motion om att utveckla bokbussen till en bokservice
och demokratibuss
Dnr 2014-015-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Mikael Löthstam (S) har väckt en motion som handlar om att utveckla bokbussens
tjänster. Förutom att tillhandahålla biblioteksverksamhet vill motionären att bokbussen
ska rymma också annan kommunal service och vara en del i arbetet med demokratiutveckling.
Motionen har remitterats till lärande- och kulturnämnden som tillstyrker den. I be
slutsunderlaget pekar nämnden på att kommunen behöver köpa in en ny bokbuss och
då kan det finnas möjlighet till ett bredare användningsområde. Bokbussen skulle
kunna fungera som ett slags medborgarkontor där förtroendevalda ibland åker med,
anslagstavla för kommuninformation, förslagslåda m.m. Särskilda satsningar kan göras
på segregerade områden och erbjuda litteratur på flera språk, barnteater, bokprat,
energirådgivning m.m. Bokbussen skulle också kunna anlitas för specifika evenemang.
Beslutsunderlag
•

Mikael Löthstam (S) motion den 7 januari 2014

•

Lärande- och kulturnämndens protokoll den 6 juni 2014, § 70

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 3 juli 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 152

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Stefan Bäckström (C), Kåge Wallner (MP) och Jonas Holm (M)
yrkar bifall till förslaget.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

12 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02
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§ 195 Intern klimatkompensation för tjänsteresor
Dnr 2014-376-420
Kommunstyrelsen beslutar
att klimatkompensation inom Hudiksvalls kommun ska införas
att för egen bil i tjänsten beräkna en klimatkompensationskostnad om 3 kr per mil.
att för beräkning av klimatkompensationskostnad för koldioxidutsläpp från flyg, inköp
av (bensin och diesel till personbilar) och användning av bilpoolsbilar använda 1,50
kr/kg koldioxid som avgift.
att klimatkompensationskostnaden per förvaltning för flyg, privat bil i tjänsten och
drivmedelsinköp (bensin och diesel till personbilar) beräknas utifrån föregående års
utsläpp och ger en minskad budget till kommande år. Klimatkontot tillförs årligen
motsvarande budget.
att klimatkompensationskostnaden för bilpoolens bensin- och dieselbilar läggs som en
kostnad på fakturan för respektive resa och tillförs klimatkontot,
att klimatkompensationskostnaden avsätts på ett klimatkonto. Pengar från
klimatkontot ska finansiera åtgärder som minskar kommunens utsläpp av koldioxid.
Vilka åtgärder som ska finansieras via klimatkontot bereds av styrgruppen för
ekologisk hållbarhet och beslutas av kommunstyrelsen, samt
att uppföljning, efter ett år, ska ske till styrgruppen för ekologisk hållbarhet.
Sammanfattning
Klimatkompensation innebär i korthet att utsläpp av växthusgaser från mänsklig
verksamhet kompenseras genom en rad olika åtgärder. Syftet är att motverka den egna
verksamhetens negativa klimatpåverkan genom att styra över till handlingar eller teknik
som minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Extern klimatkompensation är inte
förenlig med svensk kommunallag enligt SKL. Därav är förslaget att Hudiksvall ska
kompensera sina utsläpp av koldioxid genom intern klimatkompensation.
Den interna klimatkompensationen innefattar, egen bil i tjänsten, drivmedelsinköp av
bensin och diesel, endast tjänsteresor samt flygresor.
Ledningen för omsorgsförvaltningen har påtalat att beslutet innebär en märkbar
ökning av kostnaderna inom omsorgens verksamhetsområde.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 augusti 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 167

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till förslaget.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att uppföljning ska
efter ett år ske till styrgruppen för ekologisk hållbarhet.
Jonas Holm (M), Uno Jonsson (S) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till förslaget
med Majvor Westberg-Jönssons tilläggsförslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Majvor Westberg-Jönssons tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 196 Remissyttrande – Nya regler om upphandling
(SOU 2014:51)
Dnr 2014-366-059
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla förslaget till yttrande över Nya regler om upphandling (SOU 2014:51).
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har bjudits in för yttrande gällande remissen, Nya regler om
upphandling (SOU 2014:51). Remissvar ska inkomma till socialdepartementet senast den
3 oktober 2014.
Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av
Europaparlamentets och rådets direktiv, 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om
offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om
upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter
och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG
Yttrande har via kommunledningsförvaltningen tagits fram av Inköp Gävleborg, som
är kommunens upphandlingsorganisation.
Beslutsunderlag
•

Socialdepartementets remiss, Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) den 3 juli
2014

•

Inköp Gävleborgs tjänsteskrivelse den 3 september 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 151

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 197 Inrättande av projektledartjänst för digital
ärendehantering och e-arkiv samt inköp av läsplattor
Dnr 2014-425-004
Kommunstyrelsen beslutar
att för tiden 1 januari 2015 till 31 december 2017, inrätta en projektledartjänst för
införande av digital ärendehantering och e-arkiv vid kommunledningsförvaltningen,
att kostnaderna för detta finansieras gemensamt och belastar respektive nämnds
budget för perioden 1 januari 2015 till 31 december 2017, samt
att respektive nämnd står för inköp och drift av läsplattor till förtroendevalda och
finansieras av respektive nämnd.
Sammanfattning
Behov finns av samordnare för genomförande av de två projekten, Digitala möten och
elektronisk dokumenthantering samt Framtidens Arkiv, då dessa inte ryms inom
ordinarie verksamhet och organisation.
Projekttid för projekten beräknas bli 3 år och med en beräknad kostnad på ca 600 000
kronor per år utöver redan tidigare beslutade ianspråktagna medel.
Beräknad kostnad för inköp av läsplattor till de förtroendevalda, utöver de som
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare förfogar över, är ca 480 000 kronor i
investeringskostnad. Därutöver en driftskostnad på abonnemang ca 270 000 kronor
per år (kommunstyrelsens abonnemang på befintliga läsplattor är då medräknat).
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 166

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att förslaget tillstyrks med den förändringen att kostnaderna
för införande av digital ärendehantering och projektledartjänst finansieras gemensamt
och belastar respektive nämnds budget för perioden 1 januari 2015 till 31 december
2017, samt att respektive nämnd står för inköp och drift av läsplattor till
förtroendevalda och finansieras av respektive nämnd.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams förslag
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 198 Uppdragsbeskrivning för förslag till lokalpolicy
Dnr 2014-422-298
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning, samt
att en parlamentarisk styrgrupp tillsätts och får till uppgift att ta fram ett förslag till
lokalpolicy där roller och ansvar tydliggörs.
Sammanfattning
Kommunen sammanlagda fastighetsinnehav uppgår till ca 214 000 m²
verksamhetslokaler, 323 000 m² bostäder samt äldre- och gruppboende, 55 000 m²
kommersiella lokaler samt 25 000 m² övriga lokaler. Dessutom äger kommunen genom
Glysisvallen AB, 50% av fastiggheten Solbacka 4:1, Glysisvallen. Kommunen hyr in ca
43 000 m² från externa fastighetsägare.
För att åstadkomma en samordnad och långsiktig lokalresursplanering krävs en
lokalpolicy i vilken kommunfullmäktige fastställer viktiga centrala principer samt roller
och ansvar.
En uppdragsbeskrivning för framtagande av en lokalpolicy har utarbetats.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 augusti 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 153

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att uppdragsbeskrivningen godkänns med den förändringen
att en parlamentarisk styrgrupp tillsätts och som får till uppgift att ta fram ett förslag
till lokalpolicy där roller och ansvar tydliggörs.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Mikael Löthstams andringsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 199 Yttrande – Vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk
Dnr 2014-377-370
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket utarbetat en vägledning med
rekommendationer för hur kommunerna ska arbeta med tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftsverk enligt 16 kap. 4 § miljöbalken. Bakgrunden är att
det sedan bestämmelsen infördes råder vissa oklarheter om dels vad som ska tillstyrkas
och dels om hur själva tillämpningen ska gå till.
Hudiksvalls kommun har fått rekommendationerna på remiss. Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande.
Yttrande ska avges senast 15 oktober 2014.
Beslutsunderlag
•

Energimyndighetens remiss – Vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndprövning av vindkraftverk den 18 augusti 2014

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 161

Beslutsgång
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 200 Förlängning och medfinansiering av projekt nya
ostkustbanan 2014
Dnr 2013-191-509
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå i fortsatt medfinansiering av projektet, nya Ostkustbanan 2014, under
förutsättning att övriga medfinansiärer gör detsamma, samt
att kostnaden, 45 000 kronor tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov,
år 2015.
Sammanfattning
Projekt nya Ostkustbanan 2014 upphör enligt ursprunglig plan vid kommande
årsskifte. Projektets styrgrupp har beslutat att ansöka om förlängning av projektet till
2015-09-30. Detta för att uppfylla behovet av kontinuitet i avvaktan på att den
planerade bolagsbildningen för Ostkustbanan AB är genomförd. Förfrågan om fortsatt
medfinansiering ställs till samtliga medfinansiärer i nuvarande projekt.
Kostnaden för Hudiksvalls kommun är 45 000 kronor
Beslutsunderlag
•

Länsstyrelsen i Västernorrlands skrivelse den 5 september 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 163

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 201 Utökat område för kommunalt vatten – Vik, Hudiksvall
Dnr 2014-394-353
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten i Vik,
att VA-avdelningen påbörjar planering och utförande av utbyggnaden,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs senare i tekniska
nämnden, samt
att kostnaden för utbyggnaden finansieras av VA-kollektivet genom en utökad
investeringsram under projekttiden.
Sammanfattning
Efter provtagningar vid enskilda vattentäkter i Vik har ett flertal visat sig ha förekomst
av arsenik i sitt dricksvatten, några över det rekommenderade gränsvärdet. Efter
kontakt med några av fastighetsägarna och med bakgrund av antalet fastigheter 16
stycken, aktuell vattenkvalitet i området och den relativa närheten till befintligt
ledningsnät samt efter samråd med Norrhälsinge miljökontor föreslår, VA-avdelningen
att det kommunala verksamhetsområdet för vatten utökas så att även Vik inkluderas.
Kostnaden för en utbyggnad beräknas till 3-4 miljoner kronor, en detaljprojektering
krävs för en mer noggrann kostnadsbild. Kostnaderna kan variera beroende på bland
annat markbeskaffenhet, utbyggnadstakt, tillstånd, fornminnen och markåtkomst.
Kostnaden föreslås finansieras av VA-kollektivet genom en utökad investeringsram
under byggtiden.
Tidsåtgången för färdigställande kan vara ett utförande under 2015/2016 om
nödvändiga beslut fattas under 2014 och att inget i övrigt oförutsett inträffar.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 18 juli 2014

•

Tekniska nämndens protokoll den 25 augusti 2014, § 123

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 156
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

21 (35)

Protokoll

22 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 202 Försäljning av del av Köpmanberget 2:8 - Flislagret
Dnr 2014-395-253
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna preliminärt upprättat köpeavtal med Värmevärden avseende del av
Köpmanberget 2:8 - Flislagret, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att verkställa beslutet när villkoren är uppfyllda
samt förhandlingen slutförd. Endast marginella justeringar av avtalsinnehållet medges
inom ramen för kommunfullmäktiges godkännande.
Sammanfattning
Värmevärden har under många år arrenderat ett markområde av Hudiksvalls kommun
för bland annat upplagsyta. Fördjupad översiktsplan för östra hamnområdet avsätter
ifrågavarande område för energiproduktion. Baserat på denna fördjupade översiktsplan
har en avsiktsförklaring tecknats mellan Hudiksvalls kommun och Värmevärden som
bland annat innebär att Hudiksvalls kommun åtar sig att försälja marken. Dock endast
under förutsättning att en detaljplan, som möjliggör flisupplag, tas fram och vinner
laga kraft. För närvarande finns förslag till detaljplan för området ute för samråd vari
man föreslår att området avsätts till upplag för energiproduktion.
Efter förhandling har parterna kommit överens om en försäljning innebärande att
Värmevärden betalar 140 kronor för användbar mark, 10 kronor för oanvändbar mark
samt att Värmevärden åtar sig att uppföra ett plank/bullervall i enlighet med
planförslaget. Området som förvärvas av Värmevärden saknar byggrätt, får endast
användas till upplag, vilket motiverar ett väsentligt lägre pris än en motsvarande
byggrätt i samma läge.
Beslutsunderlag
•

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2014

•

Tekniska nämndens protokoll den 25 augusti 2014, § 129

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 157

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 203 Uppföljning av kommunstyrelsens interkontrollplan för
år 2014 - delårsrapport
Dnr 2014-187-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsrapport av den interna kontrollen för kommunstyrelsen 2014, samt
att uppdra till förvaltningen att vidta de åtgärder som föreslås i rapporten.
Sammanfattning
Totalt ska nio rutiner kontrolleras, en del kontroller sker först under hösten. Fem
rutiner har kontrollerats enligt plan. En av dem, uppföljning av kommunfullmäktiges
och kommunstyrelsens beslut fungerar bra. Två rutiner, hantering av kontanter och
betalning leverantörsfakturor är ok men behöver förbättras och två rutiner, följsamhet
till tecknade avtal och sammanträdesersättning till förtroendevalda är mindre bra.
Följsamhet till tecknade avtal, avtalstroheten, har minskat vilket leder till en större
utbildnings- och informationsverksamhet från kommunledningsförvaltningens
ekonomiavdelning. Fortsatt utveckling sker av avtalsdatabas för att lättare hitta
produkter/leverantörer och möjligheten till e-handel sker.
Förslag på åtgärder för bättre rutin avseende sammanträdesersättning till
förtroendevalda är förbättrad information och skärpta förutsättningar för utbetalning
av sammanträdesersättningar.
Beslutsunderlag
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 september 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 148

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 204 Återföring angående uppdrag att arbeta fram förslag
till åtgärder för att komma till rätta med revisorernas
kritik i revisionsberättelsen för 2013
Dnr 2014-211-007
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna och överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande, med allmänna
utskottets tillägg, som svar till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Revisionen har framlagt ett antal synpunkter i revisionsberättelsen för år 2013 enligt
nedan:
"Vi bedömer utifrån årsredovisningen att det inte finns en åtetrapportering av måluppfyllelse av
kommunfullmäktiges Övergripande verksamhetsmål. I årsredovisningen redovisas kommunstyrelsens
och nämndernas åtagande och i vilken grad dessa är uppfyllda.
Vi bedömer att det utifrån redovisningen i likhet med tidigare år är svårt att bilda sig en objektiv
uppfattning om åtagandena har uppfyllts eller ej. Det är därför viktigt att utveckla metoder för
verifierbarhet och mätbarhet.
Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer vi att kommunstyrelsens ansvar att kontrollera
verkställighet av beslut inom beslutad styrmodell och utifrån det interna kontrollreglementet är
otillfredsställande. Kommunstyrelsen har brustit i att leda, styra och ha uppsikt över att styrmodellen;
mål-, åtagande och budgetprocessen och den interna kontrollen fungerar ändamålsenligt. "
Kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram förslag till
åtgärder för att komma till rätta med revisorernas kritik i revisionsberättelsen för 2013.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande som kommenterar
ovanstående synpunkter och beskriver pågående åtgärder och åtgärder som planeras.
Allmänna utskottet har gjort följande tillägg till yttrandets näst sista stycke, med början
som följer:
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för beredning och verkställighet av beslut. Flertalet av
nämnderna har redan en systematisk och strukturerad uppföljning, för att underlätta
kommunstyrelsens uppsiktsplikt kommer…. Styckets sista mening stryks.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
•

Revisionsberättelse för år 2013 den 14 april 2014

•

Kommunfullmäktiges protokoll den 28 april 2014, § 59

•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 juli 2014

•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 149

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

25 (35)

26 (35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 205 Översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008, Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-146-370
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till översiktsplan 2008, Hudiksvalls
kommun, antas.
Reservation

Kåge Wallner (MP) och Birgitta Medin (M) reserverar sig mot beslutet.
Kent Sjöberg (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet.
Bilaga § 205
Sammanfattning
Översiktsplanen för vindkraft utgör ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande
översiktsplanen från 2008 och redovisar mark- och vattenområden som anses vara
lämpliga för vindkraft i kommunen.
Planen har varit utställd under tiden 23 december 2013 – 28 februari 2014.
Skriftliga yttranden har kommit in från bl. a Länsstyrelsen, Energimyndigheten,
Försvarsmakten, Nordanstig kommun, Gävleborgs Fäbodförening, Skogsstyrelsen,
Holmen Skog AB, Nordisk Vindkraft AB, Eolus Vind AB, Omställning Hudiksvall
och ca 40 privatpersoner.
Efter genomförd utställning och kommentarer i utställningsutlåtande, föreslår planoch bygglovskontoret att de mark- och vattenområden som är lämpliga för vindkraft i
Hudiksvalls kommun är Överälve, Gretas Klackar och Silja.
Beslutsunderlag
•

Översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till översiktsplan 2008,
Hudiksvalls kommun – Antagandehandling hösten 2014

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

•

Plan- och bygglovskontorets tjänsteskrivelse den 14 augusti 2014

•

Utvecklingsutskottets protokoll den16 september 2014 § 32

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), yrkar att översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008, Hudiksvalls kommun, antas.
Kent Sjöberg (KD) yrkar att översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008, Hudiksvalls kommun, inte antas.
Ann Berg (FP), Stefan Bäckström (C) och Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till Mikael
Löthstams förslag.
Kåge Wallner (MP) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till Kent Sjöbergs förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Mikael Löthstams förslag
eller till Kent Sjöbergs förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael
Löthstams förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns, den som röstar bifall till Mikael
Löthstams förslag om att anta Översiktsplanen, röstar JA, den som bifaller Kent
Sjöbergs förslag om att inte anta Översiktsplanen röstar NEJ.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Stefan Bäckström (C), Ann Berg (FP), Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor
Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och
Daniel Pettersson (V) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Tommy Ljung (M), Birgitta Medin (M), Kent
Sjöberg (KD) och Kåge Wallner röstar nej.
Kommunstyrelsen har med 9 ja-röster mot 6 nej-röster beslutat föreslå
kommunfullmäktige att översiktsplan för vindkraft – tematiskt tillägg till översiktsplan
2008, Hudiksvalls kommun, antas.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 206 Insikt - Servicemätning av kommuners
myndighetsutövning gentemot företag
Dnr 2014-427-106
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun deltar i SKL:s undersökning Insikt 2015, samt
att kostnaden, 60 000 kronor beaktas i budgetarbetet för år 2015.
Sammanfattning
Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför vart annat år en servicemätning av
kommuners myndighetsutövning gentemot företag som ett komplement till Svenskt
näringslivs näringslivsranking. Undersökningen som går under namnet Insikt ingår i
SKL:s Öppna jämförelser med rubriken Företagsklimat. Insikt genomförs i samarbete
med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).
Förutom att undersökningen mynnar ut i en egen kommunrapport, så sammanställs
även en Öppen jämförelse, dvs. en nationell rapport med resultat för samtliga
kommuner.
Hudiksvalls kommun deltog i undersökningen år 2013 och vid fortsatt deltagande ökar
värdet genom möjligheten att följa resultatet över tid.
Kostnaden för att delta i undersökningen år 2015 är 60 000 kronor.
Beslutsunderlag
•

Allmänna utskottets protokoll den16 september 2014 § 160

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 207 Tillsättande av en parlamentarisk hallgrupp
Dnr 2014-430-821
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta en parlamentarisk grupp för översyn av kommunens idrottshallar, samt
att ledamöter utses av kommunstyrelsen 6 november 2014
Sammanfattning
Ordförande påtalar att ett behov finns av en parlamentariskt tillsatt grupp som utför
en strategisk översyn av kommunens idrottshallar. Deltagare i gruppen bör tillsättas
när nya ledamöter är på plats i organisationen i november.
Beslutsunderlag
•

Utvecklingsutskottets protokoll den19 september 2014 § 29

Beslutsgång
Kent Sjöberg (KD) yrkar avslag på utvecklingsutskottets förslag om att tillsätta en
parlamentarisk grupp för översyn av kommunens idrottshallar.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag med ändringen att
kommunstyrelsen utser ledamöter vid sitt sammanträde 6 november 2014.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottets
förslag med Mikael Löthstams ändring eller till Kent Sjöbergs förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller utvecklingsutskottets förslag med Mikael Löthstams
ändringsförslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 208 Aktuell information från kommunchefen
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerar kommunstyrelsen om läget gällande den
pågående omorganisationen inför ny mandatperiod, en intresseanmälan gällande att
bygga ett nytt elevhem, om planerad bussterminal vid Bankgränd samt Bollnäs
kommuns intresse för samarbete gällande televäxel och IT-frågor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (35)

Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 209 Information från Sundsvallsregionen
Sammanfattning
Mikael Löthstam (S), informerar från senaste mötet med Sundsvallsregionen. Aktuella
frågor var bl.a. samverkan gällande näringslivsfrågor.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 210 Information från Region Gävleborg
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerade att nästa möte är i oktober, som då bl a
kommer att beröra hur kommunerna ska samverka med det nya regionförbundet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
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Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 211 Information från Hälsingerådet
Sammanfattning
Mikael Löthstam (S) informerade från senaste mötet med Hälsingerådet. Aktuella
frågor var bl.a. utbildningsförbundet, olika samarbetsformer gällande avfallsfrågor,
turistfrågor samt information från polisen om sitt brottsförebyggande arbete.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 212 Meddelande
Meddelas och läggs till handlingarna.
1. Beslut från Förvaltningsrätten ang. överklagande av beslut om Medskog
Dnr 2011-142-214
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2014-10-02

Kommunstyrelsen

§ 213 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-09-16
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2014-09-16
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-09-19
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

35 (35)

