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§ 125 Fråga om ärende får tas upp på dagordningen
Frågan om en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland
återremitterades, av kommunfullmäktige 26 maj 2014, till kommunstyrelsen enligt
följande punkter:
•

en information och samtal med berörda parter, lärare, elever och föräldrar
måste genomföras. Majoriteten av parterna måste förstå och acceptera en
eventuell förändring

•

en konsekvensbeskrivning av sökbilden för eleverna måste få en mer djupgående belysning

•

en ekonomisk anpassning i övriga kommuner måste vara genomförd innan
beslut tas om en eventuell ändring av organisationen

Ordföranden ställer frågan om ärendet kan anses vara färdigutredd och kan tas upp
som ett extraärende vid dagens sammanträde.
Håkan Rönström (M) och Ann Berg (FP) yrkar att ärendet inte ska tas upp vid dagens
sammanträde.
Bengt-Åke Nilsson (C), Kåge Wallner (MP) och Stefan Bäckström (C) yrkar att ärendet
ska tas upp vid dagens sammanträde.
Mikael Löthstam (S) meddelar att S-gruppen kommer att avstå från att delta i ett
sådant beslut.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till förslaget om att ta upp
frågan om gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland vid dagens
sammanträde, och finner att ärendet inte ska tas upp, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till att ärendet tas
upp vid dagens sammanträde röstar JA. Den som inte vill det röstar NEJ. Vinner nej
har kommunstyrelsen beslutat att ärendet inte kommer att tas upp vid dagens
sammanträde.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Gunnar Canslätt (KD) och Kåge
Wallner (MP) röstar ja.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP) och Daniel
Pettersson (V) röstar nej.
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Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S) och Olle Borgström (S) avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen har således med 4 ja-röster mot 5 nej-röster, 6 avstår från att rösta,
beslutat att inte ta upp frågan om en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland.
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ta upp frågan om en gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland
vid dagens sammanträde.
Emot beslutet reserverar sig Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Gunnar
Canslätt (KD) och Kåge Wallner (MP).
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§ 126 Information från kommunstyrelsen om verksamhet
och ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kort kommunstyrelsen om kommunstyrelsens och kommunledningsförvaltningens ekonomi. Riktvärdet för kommunstyrelsens verksamheter är 25 % och resultatet visar att verksamheterna förbrukat 30
%. Det finns en risk för ett visst underskott.
____
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§ 127 Information om kvartalsprognos 1 – 2014, med årsprognos
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om den ekonomiska prognosen för
kvartal 1, 2014. Resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt avvikelser per
verksamhet och nämnd.
Allmänna utskottet har beslutat att sjukfrånvarorapport ska läggas till den ekonomiska
kvartalsrapporten och redovisas återkommande för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kvartalsprognosen.
____
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§ 128 Åtaganden med budget för 2015 och plan för 2016 –
2018, samt skattesats för år 2015.
Dnr 2014-315-042
Ärendebeskrivning
Budgetförutsättningar

Samhällsekonomin
De grundläggande förutsättningarna i den svenska ekonomin i form av hushållens
ekonomi, offentliga finanser, skuldsättning och konkurrenskraft är goda i relation till
andra länder.
Regeringen har i vårpropositionen bedömt att det sker en gradvis återhämtning i
Sverige och i omvärlden. Tillväxten bedöms öka ytterligare under den planperiod som
denna budget omfattar. Den högre tillväxten väntas leda till att sysselsättningen sakta
kommer fortsätta öka och att arbetslösheten gradvis minskar.
Skatteunderlaget
I de senaste årens prognoser för utvecklingen av skatteunderlaget har det funnits en
stor försiktighet. Hur skatteunderlaget utvecklas är av stor betydelse för kommunen
eftersom skatteintäkter och statsbidrag/utjämning svarar för cirka 80 procent av
kommunens intäkter. Med lite större tilltro till utvecklingen av den allmänna
ekonomin, samt att tidigare prognoser varit försiktiga i underkant, görs något
positivare bedömningar av skatteunderlagets utveckling.
Hudiksvalls kommun
Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara attraktiva
krävs en bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta och en ekonomi i balans,
krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser för att både utveckla och
effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en klar långsiktig
strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.
Förslaget till ekonomiska ramar för budgetperioden bygger, precis som tidigare års
budgetar, på SKL:s bedömningar om utvecklingen. För att verksamheterna ska fortgå
med kompensation för avtalade löneökningar och täcka den kostnadsutveckling som
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den allmänna inflationen skapar, räknas det ekonomiska utrymmet för nämnderna
verksamheter upp med index utifrån dessa bedömningar.
Verksamhetsmål och finansiella mål

Kommunens uppdrag präglas av både lagar och medborgarnas behov. Det är en
balansgång att svara upp mot det behovet och att samtidigt skapa utrymme för tillväxtfrämjande insatser eftersom ekonomin är begränsad. Det ställer stora krav på
prioriteringar och samverkan med lokala och regionala aktörer. Tillsammans har vi
goda möjligheter att driva utvecklingen i önskad riktning.
Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin för en period av tre år. I planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges.
Det ska också framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårens slut.
Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden
2015-2018.
För verksamheten ska kommunen ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en
god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska tydliggöra sambandet mellan
resursåtgång, prestationer, resultat och effekter.
För ekonomin ska på motsvarande sätt anges betydelsefulla finansiella mål. Målen ska
ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen.
Verksamhetsmål
Åtagande
Alla nämnder har haft processer med fokus på att formulera verksamhetsmål. Arbetet
har också inneburit försök att finna indikatorer som på olika nivåer kan hjälpa till att
avläsa hur väl man når måluppfyllelse.
Eftersom ekonomin är begränsad måste vi fortlöpande se över vårt välfärdsuppdrag.
Det gäller att vara tydlig med vad vi ska åstadkomma inom budgeten. Det underlättar
för både medarbetarna och kommuninvånarna. Om det ska lyckas måste målen för
verksamheterna och kostnaderna vara i balans och i samklang med de finansiella
målen.
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Det ekonomiska läget med snabbt förändrade förutsättningar kräver att åtagandena
noga prövas och att medel verkligen styrs till angelägna områden. Att göra rätt saker
och att göra sakerna rätt kräver tydliga prioriteringar och konsekvent styrning.
För att förtydliga uppdraget tecknas årliga åtaganden mellan olika ansvarsnivåer i
organisationen. Som en bas för åtagandena ligger de grundläggande värden som
sammanfattas i kommunens styrmodell:
– samhällstjänster av högsta kvalitet.
– blomstrande näringsliv
– attraktiv och hållbar livsmiljö
Åtagandena anger vad som ska åstadkommas inom budgeten och omfattar både verksamheternas kvantitet och kvalitet. Nämndernas årliga åtaganden gentemot kommunfullmäktige följs upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut.
Kvalitetsmål
Modellen med åtagande utvecklas fortlöpande. Det återstår en del arbete med att förtydliga de kvalitativa målen så att de kan följas upp på ett enkelt och tillfredsställande
sätt. I det utvecklingsarbete som pågår prövas om bedömningarna av måluppfyllelsen
kan kompletteras med lämpliga indikatorer. Avsikten är att det ska underlätta för
kommunfullmäktige att bilda sig en objektiv uppfattning om åtagandena har uppnåtts
eller inte.
Kvantitetsmål
De kvantiteter som åtagandena bygger på har beräknats utifrån nuvarande förhållanden och aktuella prognoser/bedömningar om den framtida utvecklingen (april
2014).
Åtagandena mellan nämnderna och kommunfullmäktige har en central roll i
kommunens styrsystem. Det förutsätter en samsyn på efterfrågeutvecklingen och
enighet om principerna för budgetering och uppföljning. Styrningen underlättas och
effektiviseras av enkla metoder för omvärldsanalyser, behovsanalyser och omvärldsanalyser.
Finansiella mål
Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter nära 2,5 miljarder kronor. Det är en betydande summa pengar som ger oss stora möjligheter, men som samtidigt också sätter
gränser.
De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god
ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och
positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala
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service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har
det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda
prioriteringar.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat på
minst 1 procent. Kommunen har haft högre mål för resultatet, men väljer i detta
budgetförslag att fördela utrymmet över 1 procentförslaget till verksamheterna.

Årets resultat

Det långsiktiga målet är att resultatet före finansnetto ska uppgå
till minst 2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket motsvarar cirka 35 miljoner kronor.
För budgetperioden gäller målet 0,1 % för 2014 och 1,5 % för
2015, 3,00 % för 2016 samt 2,6 % för 2017.

Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats.
Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde utdelas budgetförslag, åtagande och ekonomiska
ramar 2015-2018 från majoritetspartierna (C, M, MP, FP och KD)
Bilaga 101a
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar i ärendet.
Mikael Löthstam (S) lämnar ut ett skriftligt förslag på budgetramar från oppositionspartierna (S och V).
Bilaga 101b och c
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till majoritetspartiernas förslag (bilaga 101a).
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till oppositionspartiernas förslag. (bilaga 101b och c).
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners förslag eller
till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kåge Wallners
förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för åren 2015 – 2018 fastställa en oförändrad skattesats på 21:61.
att fastställa nämndernas budget för 2015 och ramar för åren 2016-2018 enligt
bifogade handlingar
att fastställa de verksamhetsmål som redovisas i bifogade handlingar
att fastställa investeringsbudgeten omfattande totalt 657,6 miljoner kronor för
planperioden enligt bifogade handlingar
att förändra i de finansiella målen till ”att resultatet före finansnetto ska uppgå till
minst 1 procent av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning vilket
motsvarar c:a 20 miljoner kronor"
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).

______
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§ 129 Va-planering i Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-030-360
Ärendeberedning
Den förvaltningsövergripande arbetsgruppen för VA-planering har arbetat fram en
projektplan med tillhörande beräkning av resursåtgång. VA-planeringsarbetets omfattning framgår av projektplanen och för att gå vidare med arbetet krävs beslut i
kommunstyrelsen för att fastställa en budget för arbetet.
Arbetsgruppen för VA-planering har föreslagit kommunstyrelsen att anta projektplanen, samt att avsätta 500 000 kr för framtagande av va-plan att använda under
projekttiden om två till tre år.
Allmänna utskottet beslutade, § 70/2014, att uppdra till kommunledningsförvaltningen
att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter för framtagning av VA-plan.
Vid allmänna utskottets sammanträde informerade kommunekolog Åsa Terent och
VA-chef Anna-Karin Ragnarsson, i ärendet och förtydligar att Va-planearbete är en
strategisk övergripande fråga, en del av översiktsplanearbete, som inte ryms i löpande
VA-budget.
Allmänna utskottet har föreslagit att för personalförstärkning i Va-planearbetet, beviljas 170 000 kronor per år, under tre år, med början år 2015, samt att kostnaden inarbetas i budgeten för de tre åren, 2015 – 2017
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunekolog Åsa Terent och VAchef Anna-Karin Ragnarsson i ärendet.
Mikael Löthstam (S), Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C), Gunnar Canslätt
(KD) och Ann Berg (FP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att för personalförstärkning i Va-planearbetet, bevilja 170 000 kronor per år, under tre
år, med början år 2015, samt
att kostnaden inarbetas i budgeten för de tre åren, 2015 – 2017
____
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§ 130 Ansökan från Föreningen Staffansgården om bidrag
till ”Dellenmodellen”
Dnr 2014-200-860
Ärendebeskrivning
Från föreningen Staffansgården i Delsbo har en ansökan inkommit om kommunalt
bidrag till konceptet ”Dellenmodellen”. För att starta upp konceptet önskas medel till
att få igång ett projekt som sträcker sig över tre år. Totala projektet är på dryga 3,5
miljoner där föreningen söker ca 2,8 miljoner från ”arvsfonden”.
I konceptet önskas bidrag från kommunen till finansiering av Staffansbåten. Ansökan
till kommunen avser stöd till en tredjedel av båtens byggkostnader, 300 000 kronor av
de c:a 900 000 kronor kostnaden är totalt.
En likartad ansökan från samma förening prövades av Kommunstyrelsen 2013-08-29.
Motivet för byggandet av en utflyktsbåt med föreslagen handikappanpassning är att de
brukare som finns inom Staffansgårdens verksamhet avseende gruppboende och
daglig verksamhet, ska beredas möjligheter till stimulerande aktiviteter. Tanken är därutöver att den ska kunna användas av andra, via kontakter med andra handikappgrupper, men även för viss annan användning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen förstår glädjen av att kunna nyttja en båt för rekreation och aktivitet för
den målgrupp och användande som presenteras. För kommunen ligger dock den här
typen av bidrag utanför det som faller inom de bidragsformer och områden som
kommunen disponerar. Eventuellt finns det möjligheter från andra bidragsgivare, men
kommunstyrelsen föreslås avslå ansökan.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ansökan från Föreningen
Staffansgården, avseende ”Dellenmodellen”, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S) att föreningen beviljas
bidrag med 300 000 kronor, som skall finansieras i samband med bokslutet, och under
förutsättning att övriga finansiärer beviljar sina bidrag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Stefan Bäckström (C), Ann Berg (FP), Håkan Rönström (M) och Gunnar Canslätt
(KD) yrkar bifall till Uno Jonssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Uno Jonssons
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Föreningen Staffansgården bidrag, avseende ”Dellenmodellen”, med
300 000 kronor, som skall finansieras i samband med bokslutet, och under förutsättning att övriga finansiärer beviljar sina bidrag.
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 131 Utveckling av idrottsområden i Hudiksvall.
Dnr 2014-264-821
Ärendebeskrivning
Glysisvallen AB har tillsammans med kommunen utsett en arbetsgrupp för att utreda
alternativa områden för att utveckla idrotten.
De områden som omfattats av utredning är:
Håstaholmen/Sportholmen
Glysisområdet/Fredens Kulle
Glysis- inkl Överåsområdet
Ericssons industriområde
Utredningen har stannat för, Glysis- inkl Överåsområdet, som det mest intressanta
området för utveckling.
Utredningen ska fortsätta arbetet med kostnadsbilden.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar social- och fritidschef Ulrika Wenn,
VD i Glysisvallen AB Stefan Skalman och styrelsemedlem Bengt Olovsson i ärendet.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 132 Turistbyråverksamhet och Fokus Glada Hudik
Dnr 2012-481-001
Ärendebeskrivning
Från och med 2013-01-01 överfördes verksamheterna, Hudiksvalls Turistbyrå, Fokus
Glada Hudik och Mullemeck/komtek till kommunledningsförvaltningen från
Hudiksvalls näringslivsbolag (HNA). Hudiksvalls kommun hade tidigare genom
tjänsteköp, reglerat i avtal, lagt ut turistbyråverksamheten på Hudiksvalls näringslivsbolag (HNA). Verksamheterna ”Fokus Glada Hudik och Mullemeck/komtek, som
också bedrivits av HNA, finansierades genom årliga riktade anslag utan att vara
reglerat i skriftliga avtal.
Övergången var tänkt att vara under en tillfällig period i avvaktan på ny lösning för
drift av verksamheterna, Hudiksvalls Turistbyrå och Fokus Glada Hudik.
Kommunstyrelsen beslutade, § 11/2014, att upphandla tjänsterna, drift av turistbyrå
och Fokus Glada Hudik.
Kommunens turistbyrå anses 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”.
Via Inköp Gävleborg, har förfrågnings- och anbudsunderlag lagts ut för upphandling.
Upphandlingstiden är avslutad och endast två anbudsgivare har deltagit i processen,
varav en inte har uppfyllit kraven i upphandlingsunderlaget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Jonas Holm (M) och Håkan Rönström
(M) jäv, och deltar ej vid handläggning av och beslut i ärendet.
Kommunchef Bengt Friberg informerar i ärendet och föreslår att upphandlingen avbryts på grund av bristande konkurrens.
Uno Jonsson (S), Birgitta Medin (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Ann Berg (FP), Gunnar
Canslätt (KD) och Andrea Bromhed (MP) yrkar att upphandlingen avbryts.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Uno Jonssons mfl förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att avbryta upphandlingen av drift av turistbyrå och Fokus Glada Hudik.
Justerandes
sign:
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§ 133 Upprättande av naturreservat i Nianån
Dnr 2014-251-265
Ärendebeskrivning
Kraftstationen vid Nianåns mynning ägs i dag av Mittkraft AB i Sundsvall. Kraftstationen byggdes 1909 och senaste vattendomen är närmare 100 år gammal. Vattendomen innebär i korthet möjlighet till hög regleringsamplitud av Niansjöarna samt
nolltappning från dessa, vidare kraftigt störd flödesregim i vattendraget samt torrfåra
och vandringshinder vid mynningen i havet. Kommunen har erbjudits möjligheten att
köpa Sofieholms kraftstation i Nianån i syfte att lägga ned den till förmån för
biologiska värden, näringsliv och livskvalitet för närboende. Naturvårdsverket
finansierar ett inköp av kraftstationen till 50 % förutsatt av vi upprättar ett kommunalt
naturreservat vid platsen för kraftstationens placering.
Tidplan

Steg 1. Anmäla naturreservatsplaner till Naturvårdsverket för en värdering av anläggningen.
Steg 2. Inköp och bildande av naturreservat.
Steg 3. Återställning och restaurering av vattendraget.
Allmänna utskottet har föreslagit att planer på naturreservatsbildning i Nianån anmäls
till Naturvårdsverket.
Kommunekolog Åsa Terent och projektledare Johan Andreasson informerar i ärendet
vid kommunstyrelsens sammanträde.
Mikael Löthstam (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anmäla planer på naturreservatsbildning i Nianån till Naturvårdsverket.
____

Justerandes
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§ 134 Ansökan från Föreningen Dellenriket om bidrag till
information och kartläggning av besökspunkter norr
om Dellen
Dnr 2014-161-860
Ärendebeskrivning
Föreningen Dellenriket har ansökt om 70 000 kronor för att kartlägga och utveckla
möjligheten till information om intressanta besökspunkter i ”bruksskogarna” norr om
Dellen.
Arbetet sker genom information som presenteras i en CD-produktion. Till detta finns
det information och skyltning vid de besöksmål som presenteras.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Att påvisa hela kommunens historia på olika sätt och med det ideella engagemang som
föreningen har som grund är ett lovvärt initiativ. Ansökan kan dock inte kopplas direkt
till någon av kommunens ordinarie bidragssystem. Men att synliggöra en del av vår
egen kommuns besöksvärda platser vid sidan av de stora allfartsvägarna motiverar
ändå att kommunen kan ha ett intresse av att bidra till projektet.
Det bör finnas andra lokala intressenter som också kan bidra varför förslaget är att
kommunen biträder med halva det sökta beloppet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Dellenriket beviljas ett bidrag på
35 000 kronor, finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att till Dellenriket bevilja ett bidrag på 35 000 kronor, finansierat ur kommunstyrelsens
medel för oförutsett.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (53)

Sammanträdesdatum

2014-06-05

Kommunstyrelsen

§ 135 Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond
Dnr 2014-288-140
Ärendebeskrivning
Syftet med Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond, är att genom förebyggande insatser bryta negativa händelseförlopp, dels för grupper av kommuninnevånare, dels för Hudiksvalls konkurrensförmåga på en global marknad. Fonden har två
huvudsyften ur två perspektiv:
Individperspektivet:
•

Att motverka långsiktiga sociala och ekonomiskt negativa konsekvenser för
individer och kommun genom förebyggande insatser för grupper som riskerar
socialt utanförskap. Utgångspunkten är att identifiera grupper med flera riskfaktorer för långvarig arbetslöshet. Genom ett förebyggande arbete för dessa
grupper av kommuninvånare kan vi bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt
skede där kommunens kostnader minskas, samtidigt som mänskliga vinster görs.

Arbetsmarknadsperspektivet:
•

Att skapa incitament hos näringsliv och kommuninnevånare för initiativ som innebär långsiktiga lösningar på samhällsnyttiga utmaningar. Fonden ska stimulera till
projekt mellan olika aktörer som bidrar till smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
Genom investeringar via fonden ska kommunen öka förutsättningarna för samarbeten som stärker konkurrenskraften för befintliga och nya arbetsgivare i
Hudiksvall och bidrar till en stark och dynamisk arbetsmarknad.

Insatser som genomförs via fondens medel ska utgå från ett samhällsekonomiskt perspektiv där kommunens kostnader förväntas att minska, alternativt att intäkterna ökar.
Eftersom investeringsfonden inte kan hanteras enligt gällande redovisningsprinciper
för investeringar, får uppbyggnaden av nödvändigt investeringskapital i stället lösas
genom ”öronmärkningar” av driftsresultatet. Genom att fastställa möjlig avsättning
inom kommunens balanskravsutredning, specificeras fonden som en del av eget
kapital.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Vid bedömning av investeringens ekonomiska effekter på den kommunala ekonomin
beskrivs och beräknas effekterna utifrån antingen minskade kostander eller ökade intäkter. Ambitionen är att hålla fondens medel över tid på 20 Mkr.
För att kunna förutsäga att en viss investering kommer att betala sig på sikt, ska det
undersökas om det finns dokumenterat vetenskapligt stöd på förväntade ekonomiska
effekter. Metoderna som kan komma att användas i projekten bör också så långt det är
möjligt stödjas av vetenskap eller beprövad erfarenhet. Vid mer omfattande insatser
kan krav ställas på vetenskaplig medverkan.
Det ska finnas en plan för hur satsningen följs upp över tid och hur resultatet ska utvärderas.
Kommunstyrelse och nämnd är behörig att ansöka om investeringsmedel från fonden.
Beslut om projektansökan ska ske i kommunstyrelse eller berörd nämnd innan ärendet
går vidare för beslut. Följande kommunala verksamheter inom Hudiksvalls kommun
kan ta initiativ till att ansökan görs:
• verksamhetsområden var för sig
• flera verksamhetsområden tillsammans
• delar av verksamhetsområden, t ex projekt i samarbete med andra fonder
• Hudiksvalls Näringslivs AB
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till nästkommande kommunstyrelse, för
en djupare och bredare diskussion.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att kommunfullmäktige godkänner förslaget till Hudiksvalls social- och arbetsmarknadsfond samt mall
avseende ansökan, samt att överlämna till kommunstyrelsens allmänna utskott att fastställa framtida ansökningsdatum.
Mikael Löthstam (S) meddelar att s-gruppen ej deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till Hudiksvalls social- och arbetsmarknadsfond samt mall avseende ansökan, samt
att överlämna till kommunstyrelsens allmänna utskott att fastställa framtida ansökningsdatum.
Justerandes
sign:
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§ 136 Ansökan om finansiering ur Hudiksvalls kommuns
social- och arbetsmarknadsfond till SHS-projektet –
Inkludering av analfabeter och utrikesfödda med låg
språknivå
Dnr 2014-218-133
Ärendebeskrivning
Lärande- och kulturnämnden har ansökt om 1 452 000 kronor till ett projekt för inkludering av analfabeter och utrikesfödda med låg språknivå. Social- och fritidsnämnden har prövat frågan och tillstyrker projektets genomförande.
Ansökan om finansieringen är riktad till möjligheten att få finansieringen ur den sociala
investeringsfonden.
Projektet avser att arbeta inom Språkutveckling, Hälsobefrämjande insatser och Samhällsinformation, varför projektet fått namnet SHS-projektet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Projektet är presenterat enligt de gällande riktlinjerna för den sociala investeringsfonden. Det som möjligen kan anföras är att den framtida minskande kostnaden som
möjliggör en ”återbetalning/minskad framtida kostnad” ligger långt fram i tiden även
om det finns forskningsmässigt stöd för insatsen.
Kommunförvaltningen har föreslagit att medel beviljas ur den sociala investeringsfonden med 1 452 000 kronor till SHS-projektet för inkludering av analfabeter och
utrikesfödda med en låg språknivå, samt att återrapporteringen som beslutats av
lärande- och kulturnämnden också delges kommunstyrelsen var sjätte månad.
Allmänna utskottet har ärendet till kommunstyrelsen utan beslutsförslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Gunnar Canslätt (KD) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Mikael Löthstam (S) meddelar att han ej deltar i beslutet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att till SHS-projektet för inkludering av analfabeter och utrikesfödda med en låg
språknivå, bevilja 1 452 000 kronor ur sociala och arbetsmarknadsfonden samt
att återrapportering till kommunstyrelsen ska ske var sjätte månad.
____
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§ 137 Ansökan om medel för Innovativa Hudik ek. för. från
Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond
Dnr 2014-287-141
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2014 att ta initiativ till att bilda en ekonomisk
förening som huvudman för ett utvecklingscenter för innovationer. Innovativa Hudik
bildades i mars 2014 och förutom Hudiksvalls kommun är stiftarna; Swedish ICT,
Acreo, Fiber Optic Valley och Hudiksvalls hydraulikkluster.
Ansökan om investering är tänkt att utgöra medfinansiering i den verksamhet som sker
via Innovativa Hudik ekonomisk förening. Verksamheten ska tillhandahålla en kärna
av funktioner som ger effektiv support till människor och organisationer som vill utveckla lösningar för ett smart, hållbart och inkluderande samhälle. Det ska ske genom
att samla aktörer i ett kvalificerat stödsystem för att generera nytänkande och
innovationer. Investeringen ska leda till samarbeten mellan kompetenser, företag,
forskning som innebär nya tjänster och varor med potential att konkurrera på en
global marknad. Målet är att Hudiksvall ökar sin ställning som attraktiv ort, med en
starkare arbetsmarknad än nuläget.
Föreningens operativa ansvar är att driva centrets sammanhållande verksamhet med
processledning, aktiviteter, etablering av projekt, administration, marknadsföring,
kommunikation, uppföljning och utvärdering.
Tidsperiod är 1 juli 2014 – 31 december 2016.
Denna investering är ställd i relation till Region Gävleborgs 1:1-medel och avser att
komplettera tidigare beslut om finansiering av hyreskostnader, kostnader för kontor
och utrustning samt kompletterar medfinansiering i arbetstid.
2014-2016
Kostnader

Personal;
Daglig ledare, 100 %
Admin/marknadsför/kommunik 50 %
Kontor och utrustning
Resor
Hyror och drift
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

3 150 000

200 000
200 000
1 275 000
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Aktiviteter och köpta tjänster
Innovationsprocesser, lärande exempel,
innovationstävlingar, IT-stöd, ekonomistöd,
business case, FoU etc

3 175 000

Summa kostnader

8 000 000

Intäkter

Region Gävleborg
Hudiksvalls kommun; varav
Hyra
Inventarier och utrustning
In kind (egna insatser i tid)
Kontanta investeringsmedel

4 000 000
4 000 000
1 275 000
200 000
400 000
2 125000
8000 000

Summa intäkter

Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) att medel för ändamålet avsätts ur eget kapital.
Jonas Holm (M) föreslår att medel avsätts ur social- och arbetsmarknadsfonden.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till det egna förslaget eller till
Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget,
varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Jonas Holms
förslag röstar JA. Den som bifaller Mikael Löthstam (S) röstar NEJ. Vinner nej har
kommunstyrelsen beslutat att medel för ändamålet avsätts i eget kapital.
Öppen omröstning genom namnaupprop genomförs.
Bengt-Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP), Gunnar Canslätt (KD) och Andrea Bromhed (MP)
röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Justerandes
sign:
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Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster, beslutat att medel avsätts ur social- och arbetsmarknadsfonden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 2 125 000 kronor i kontanta investeringsmedel ur social- och arbetsmarknadsfonden, som medfinansiering till Region Gävleborgs 1:1-medel, för
Innovativa Hudik ekonomiska förenings verksamhet under perioden juli 2014december 2016, samt
att investeringsmedlen beviljas under förutsättning att Region Gävleborg tillför motsvarande 1:1-medel
____
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§ 138 Ansökan om medel för 3-årigt projekt ”Förbättrat
företagsklimat i Hudiksvalls kommun” från Hudiksvalls
kommuns social- och arbetsmarknadsfond
Dnr 2014-285-140
Ärendebeskrivning
En arbetsgrupp har utarbetat förslag till förbättringsåtgärder som kommunen kan
genomföra i syfte att förbättra företagsklimatet i Hudiksvalls kommun. Arbetet har
utförts tillsammans med representanter från Nordanstigs kommun eftersom
kommunerna samarbetar inom flera myndighetsområden.
Utgångspunkten för arbetet har varit rapporten, Insikt 2013. Åtgärderna möter även
delar av förbättringsförslagen i Svensk Näringslivs ranking om företagsklimatet i
Sveriges kommuner 2014.
Arbetsgruppens uppdrag ligger i linje med att uppnå visionen att Hudiksvall ska bli
Sveriges bästa kommun att leva och verka i!
Arbetsgruppen kom fram till ett antal åtgärder som bör genomföras och valde att
pakterera dessa i tre områden. Åtgärderna kräver politiska beslut och resurser utöver
befintliga ramar.
Åtgärderna som föreslås är:
A. Deltagande i SKLs utbildningsprogram Förenkla Helt Enkelt, vilket innefattar
en handlingsplan för hur kommunen kan bli bättre på att möta företag.
B. Projektledare/Företagslots
C. Förbättringsarbete avseende information till företag
Förslaget är att dessa genomförs inom ramen för ett treårigt projekt som startar hösten
2014. Dessa åtgärdsförslag är ett långsiktigt utvecklingsarbete och kräver samverkan
mellan Hudiksvalls kommuns olika funktioner - förvaltningar, nämnder och HNA.
Projektägarna, Hudiksvalls kommun och HNA, vill driva det i projektform för att efter
projektutvärderingen kunna ta beslut för vilka delar som är avslutade och vilka delar
som ska drivas i ordinarie verksamhet och i så fall hur dessa ska drivas vidare.
Målgrupp är företagare som vill verka eller redan verkar i Hudiksvalls kommun för att
skapa bättre förutsättningar för sysselsättning
Tidsperiod för investeringen är 2014-09-01- -2017-08-31
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Projektägare

Åtgärder/kostnader

År 1

Kommunledningsförvaltningen
H-valls kommun

Utbildning samt övriga
kostnader ex. lokal,
resa

210 000

Hudiksvalls
Näringslivs AB

Projektledare/företagslots samt övriga
kostnader ex. lokal

Kommunledningsförvaltningen Hvalls kommun

Information till företagen

Summa/år
Total kostnad för projektet

År 2

År 3

100 % tj

100 % tj

100 % tj

780 000

760 000

785 000

50 000

75 000

25 000

1 040 000 835 000

810 000
2 685 000

Effekterna ska mätas med hjälp av Insikt och Svensk Näringslivs undersökning som
enligt SKL kompletterar varandra. Tidpunkterna för respektive mätning är årligen för
Svensk Näringslivs undersökning och vartannat år för Insikt 2015 och 2017.
Det slutliga resultatet av projektet beräknas kunna redovisas för kommunfullmäktige
hösten 2017 för att kunna delge Insiktsmätningen som görs under våren 2017.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att 2 685 000 kronor beviljas ur
Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond för att förbättra företagsklimatet i Hudiksvalls kommun.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar att 2 475 000 kronor beviljas ur eget kapital för ändamålet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan
Rönströms förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 2 685 000 kronor ur Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond
för att förbättra företagsklimatet i Hudiksvalls kommun.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S) och Olle Borgström (S)
____
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§ 139 Förändrat ansvar och rutiner för direktupphandling
Dnr 2014-219-050
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborg har tillskrivit alla medlemmar med ett förslag till förändrade rutiner
för att hantera direktupphandlingar. Motivet är att det finns förslag på regeländringar
som kan komma att gälla från 1 juli 2014, men att detta sker i ett sent beslutsdatum
planerat till 28 maj 2014, i Riksdagen.
Förändringen innebär främst att tröskelvärdet höjs samt förändringar i annonsplikten.
Då det sannolikt är så att förslaget som det presenterats kommer att innebära att
”myndigheten” själv kan fastställa egna rutiner för köp mellan den nu låga nivån
100 000 kronor och den nya nivån 500 000 kronor behöver rutiner fastställas.
Det förslag som föreligger är att kommun själv står för direktupphandling på den idag
låga nivån, motivet är främst att köp av lägre värde inte ska adderas under en upphandlande myndighet som annars är Inköp Gävleborg. Men med det nya förslaget så
föreslås andra rutiner för anbudshantering och beslut inom det direktupphandlade
området.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunstyrelsen, att anta de rutiner
som av Inköp Gävleborg inlämnat som förslag 14 april 2014, för direktupphandling,
under förutsättning av Riksdagsbeslut med ikraftträdande 1 juli 2014.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta de rutiner som Inköp Gävleborg inlämnat som förslag 14 april 2014, för
direktupphandling, under förutsättning av Riksdagsbeslut med ikraftträdande 1 juli
2014.
____
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§ 140 Framtidens Arkiv i samverkan
Dnr 2014-170-004
Ärendebeskrivning
Projektet Framtidens Arkiv startades för att lösa problemen med att arkivera och
hantera digital information i framtiden, med hjälp av en övergripande strategi som tar
ett helhetsgrepp om juridik, teknik och organisation.
Behoven av digitalt bevarande lösningar kommer bara att öka. I takt med att fler och
fler system måste tas ur drift, trots att informationen i dem behöver bevaras kommer
kostnaderna för att sköta system som inte behövs för verksamheten att öka snabbt,
samtidigt som fler och fler systemberoenden gör dem svåra att arbeta med. Katastrofscenariot innebär exempelvis att enskilda maskiner skadas eller förstörs och att informationen inte kan återskapas, eller endast återskapas till mycket stora kostnader.
Utöver detta förväntas fler och fler verksamheter göra sin information tillgänglig via etjänster, och ett väl fungerande och verksamhetsfrämjande e-arkiv kan underlätta behoven genom bland annat de förvaltningsgemensamma specifikationerna.
Framtidens Arkiv

Ett gemensamt projekt för införande av e-arkiv i kommunerna i Gävleborgs län har
planerats och ett samverkansavtal och projektspecifikation har arbetats fram.
En vision för projektet är att ska vara enkelt att återsöka, återanvända och arkivera
information hos offentliga myndigheter oavsett var och hur information lagras.
Syftet med projektet är att ta fram en gemensam strategi för digitalt bevarande i framtida system, utveckla samverkansformer samt skapa en grundläggande plan för pilottester. Denna strategi och projektplanen kommer att ligga som grund för en framtida
upphandling, pilottester samt agera som grundval för kommande projekt såsom
arkivering av befintliga system och digitalisering av arkivens analoga handlingar.
Projektet ska leverera en projektplan komplett med behovs- och kravanalys till
projektägarna till december 2014. Ur denna projektplan ska slutsatser kunna dras, om
man bör gå vidare med ett eller flera pilottest samt vilka möjliga gemensamma förvaltningsformer som kan användas.
Arkivansvariga i länet har sett ett samverkansprojekt vara det enda alternativet för att
alla kommunerna i Gävleborg inom en överskådlig framtid och under överkomliga
kostnader ska kunna implementera ett effektivt e-arkiv inom sina organisationer.
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Länets IT-chefer har även de uttryckt ett stort gensvar för samverkan runt frågorna
och sett stora fördelar vid samverkan i jämförelse med att var och en initierar och implementerar liknande projekt på lokal nivå.
Samverkansnytta kan sammanfattas enligt följande:
⋅

Högre kompetens

⋅

Högre effektivitet (slippa bygga parallella vägar)

⋅

Kortare tid till införande

⋅

Bättre ekonomi i projektet

⋅

Bättre modell för förvaltning över längre tid

Projektet beräknas behöva en budget på 1,58 miljoner kronor per år 2014-2017. Upphandlingsåret 2018 beräknas en budget på 2,48 miljoner kronor och därefter en årlig
kostnad på ca 6,23 miljoner kronor.
Fördelning av kostnader har beräknats på invånarantalet i varje kommun vid 2013 års
utgång samt en symbolisk summa för Regionförbundet. För Hudiksvalls del innebär
det en kostnad på 205 071 kronor per år för projektåren 2014-2017, 321 883 kronor
för upphandlingsåret 2018 och 808 601 kronor per förvaltningsår 2019 och framåt.
Ett samverkansavtal med Gävle kommun som projektägare är upprättat och ska skrivas under av respektive deltagande kommun.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tillsammans med övriga kommuner i
länet delta i projektet Framtidens Arkiv, med projektägare Gävle kommun, att för ändamålet år 2014 avsätta 205 071 kronor ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett,
samt att för kommande år avsätta medel för projektet i samband med budgetarbetet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att tillsammans med övriga kommuner i länet delta i projektet Framtidens Arkiv, med
projektägare Gävle kommun,
att för ändamålet år 2014 avsätta 205 071 kronor ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsett, samt
att för kommande år avsätta medel för projektet i samband med budgetarbetet.
____
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§ 141 Revidering av avtal med Migrationsverket om mottagandet av ensamkommande barn
Dnr 2014-007-133
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade § 81/2014, att teckna avtal om utökat mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar utifrån Migrationsverkets förslag.
Avtalet bygger på ett fast antal ensamkommandebarn som ska mottas i kommunen per
år. Avtalet undertecknas av Länsstyrelsen, Migrationsverket och kommunen. Eftersom
behovet kraftigt kan variera kan platser inte bli belagda under perioder. Om detta förekommer under en längre tid kan Migrationsverket kräva att avtalet ska revideras och
antal platser sänks. Länsstyrelsen uppmanar kommunerna att delegera revideringen av
avtalet till en förvaltningschef, eftersom justeringen behöver göras skyndsamt.
Utifrån ovanstående rekommendationer från Länsstyrelsen för att snabbt kunna
revidera avtalet, har social- och fritidsnämnden föreslagit att kommunstyrelsen överlåter till social- och fritidsnämnden, att revidera avtalet om antal ensamkommande
barn som ska mottas, när Migrationsverket kräver det utifrån att avtalet inte uppfylls.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunstyrelsen överlåter till kommunchefen, i
samråd med social- och fritidschef, revidera avtalet om antal ensamkommande barn
som ska mottas, när Migrationsverket kräver det utifrån att avtalet inte uppfylls.
Kommunstyrelsen beslutar
att överlåta till kommunchefen, i samråd med social- och fritidschef, revidera avtalet
om antal ensamkommande barn som ska mottas, när Migrationsverket kräver det utifrån att avtalet inte uppfylls.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (53)

Sammanträdesdatum

2014-06-05

Kommunstyrelsen

§ 142 Motion om att upprätta detaljplan för södra hamnområdet för handelsändamål amt upphöra med
detaljplanearbetet för Mo 3:31 m fl.
Dnr 2013-010-008
Ärendebeskrivning
Elisabeth Swedman, V, och Delshad Saleh, V, har i en motion föreslagit att byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en detaljplan för Södra hamnområdet i Hudiksvall
med möjlighet till handelsändamål samt att omedelbart upphöra med all revidering av
gällande detaljplan för Mo 3:31 m.fl. fastigheter.
Byggnadsnämndens yttrande

Byggnadsnämnden har yttrat sig över motionen och anfört att det för hamnområdet
ska tas fram en fördjupad översiktsplan. Även om förslaget i motionen är intressant
vore det enligt nämnden för tidigt att i detta skede fastställa verksamheter, utan det är
något som får komma fram i arbetet med översiktsplan och detaljplaner. Vid tiden för
byggnadsnämndens yttrande hade nämnden avbrutit detaljplanearbetet för Mo 3:31
m fl fastigheter (Medskogsområdet), vilket påpekades i yttrandet. Byggnadsnämnden
har ansett att motionen bör anses vara besvarad.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen vill komplettera byggnadsnämndens yttrande med att
kommunfullmäktige antog i november, § 163/2013, en handelsstrategi för Hudiksvalls
kommun 2013-2020. I strategin pekas fyra olika externhandelsområden ut, varav två
berörs i motionen, nämligen Medskogsområdet och södra delen av Kattvikskajen.
Även om en handelsstrategi inte har samma status som en översiktsplan måtte det ses
som en tydlig viljeinriktning från fullmäktige att externhandel bör prövas i pågående
och kommande planarbeten för Västra hamnen.
Vad beträffar Medskogsområdet hade kommunfullmäktige, § 80/2013, redan i juni
2013 gett byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta en detaljplan som medger handel,
med undantag för livsmedel, norr om väg 84 vid Medskog. Denna detaljplaneändring
har därefter handlagts av byggnadsnämnden och ärendet beräknas vara klart för fullmäktiges ställningstagande i maj 2014.
Därutöver har kommunledningsförvaltningen viljat erinra om att kommunfullmäktige i
juni 2013 (§ 79/2013) beslutade om att starta ett arbete med fördjupad översiktsplan
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för Kattvikskajen och därmed Västra hamnen. I underlaget fanns ett förslag om att
direkt påbörja en detaljplan och avstå ytterligare översiktsplanearbete för en del av
området, men fullmäktige valde att arbeta fram en fördjupad översiktsplan innan
detaljplanearbetet tar vid.
Kommunledningsförvaltningen har bedömt att motionens första att-sats kommer att
prövas i det fortsatta planarbetet, men att det i enlighet med fullmäktiges tidigare
beslut, § 79/2013, inte är aktuellt att upprätta en detaljplan som föregriper översiktsplanarbetet. Den delen av motionen bör därför vara besvarad. Den andra att-satsen
strider mot fullmäktiges beslut om detaljplaneuppdrag, § 80/2013, och måtte därför
avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad i den del som
avser upprätta detaljplan för handelsändamål i Södra hamnområdet, och att motionen
avslås i den del som avser att upphöra med att ändra detaljplan för Mo 3:31 m fl
fastigheter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad i den del som avser upprätta detaljplan för handelsändamål i Södra hamnområdet, och
att avslå motionen i den del som avser att upphöra med att ändra detaljplan för Mo
3:31 m fl fastigheter.
____
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§ 143 Delägarskap i aktiebolag för att främja utbyggnad
och ökad trafikering på Ostkustbanan.
Dnr 2014-221-532
Ärendeberedning
Region Gävleborg har bjudit in Hudiksvalls kommun att tillsammans med berörda
parter (kommuner och landsting/regioner) i Gävleborgs och Västernorrlands län bilda
ett aktiebolag med uppgift att främja en utbyggnad av och ökad trafikering på
Ostkustbanan.
Landstinget Västernorrland och Region Gävleborg är beredda att utgöra huvudägare i
bolaget med 26 % vardera av aktieinnehavet medan övriga kommuner i Västernorrland
respektive Gävleborg förväntas äga 24 % av aktierna, dvs. varje län äger sammanlagt
50 % av aktierna. Aktiekapitalet beräknas uppgå till 100 tkr. Till det kommer en årlig
kostnadsbudget där förhoppningen är att finansieringen kan delas mellan EU, landsting/regioner och kommuner.
Inbjudan har nu ställts till kommunerna att endera vara delägare i eller på annat sätt
stödja uppbyggnaden av ett aktiebolag.
Hudiksvalls kommun betraktar arbetet med att skapa förutsättningar för en bättre
infrastruktur på Ostkustbanan som mycket prioriterat. Detta är långsiktigt och den
samlade bedömningen utifrån erfarenheter från t.ex. Ostlänken är att ett bolag kan
vara ett bra sätt att arbeta med frågan.
Kommunledningsförvaltningen har ansett att Hudiksvalls kommun bör besvara frågan
med att kommunen är intresserad av delta som delägare i bolaget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) och Håkan Rönström
(M) bifall allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att meddela Region Gävleborg att Hudiksvalls kommun är intresserad av att delta som
delägare i ett aktiebolag som främjar utbyggnad och ökad trafikering på Ostkustbanan.
____
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§ 144 Ekonomiska ersättningar mm för förtroendevalda i
Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-292-100
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade (§ 313/2012) att tillsätta en parlamentarisk kommitté för
att se över den politiska organisationen i kommunen inför nästa mandatperiod.
I kommittén har samtliga partier representeras av en ledamot, förutom socialdemokraterna, som representeras av två ledamöter. Arbetet har präglats av ambitionen
att nå en bred politisk enighet om de ekonomiska villkoren för de förtroendevalda.
Kommittén har överlämnat ett slutförslag, Bestämmelser om ekonomiska ersättningar m m till
förtroendevalda i Hudiksvalls kommun – Gäller fr.o.m. 1 januari 2015
Kommittén föreslår förändringar inom följande områden
•

Ersättningsgrundande sammanträden

•

Utbildningsstöd till förtroendevalda

•

Årsarvoden mm – Bilaga 1 till bestämmelserna

•

Årsarvoden kommunalråd, ordförande m.fl. – Bilaga 2 till bestämmelserna

•

Arvoden/ersättningar vid sammanträden mm – Bilaga 3 till Bestämmelserna

Den parlamentariska kommittén har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att
fastställa Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun
– Gäller fr.o.m. 1 januari 2015 jämte bilagorna 1-4, att partistöd fortsatt ska utgå med en
del grundstöd och en del mandatbundet stöd men det kopplas till riksdagsarvodet i
enlighet med redovisat förslag, att uppdra till kommunstyrelsen att under nästa
mandatperiod se över partistödet vad avser beloppsnivåer och fördelning, samt att
uppdra till kommunens ombud att verka för att de rekommendationer till arvoden och
andra ersättningar till förtroendevalda i kommunens bolag, vilka redovisas i förslaget,
fastställs av bolagen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt parlamentariska kommitténs förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow, i
ärendet och kompletterar förslaget med ny lydelse när det gäller förlorad pensionsförmån;
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Fritidspolitiker som är verksamma inom Hudiksvalls kommun ersätts med pensionsavgift som
uppgår till 4,5 % på den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På den
pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 %. Avgiften
sätts in till en pensionsbehållning.
Ann Berg (FP), Uno Jonsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
parlamentariska kommitténs förslag med ovanstående ändring gällande pensionsförmån.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med förändringen gällande pensionsförmån, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att i förslaget om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Hudiksvalls
kommun ska reglerna om pensionsförmån lyda enligt följande:
Fritidspolitiker som är verksamma inom Hudiksvalls kommun ersätts med pensionsavgift som
uppgår till 4,5 % på den pensionsgrundande inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På den
pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 %. Avgiften
sätts in till en pensionsbehållning.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Hudiksvalls
kommun – Gäller fr.o.m. 1 januari 2015 jämte bilagorna 1-4,
att partistöd fortsatt ska utgå med en del grundstöd och en del mandatbundet stöd
men det kopplas till riksdagsarvodet i enlighet med redovisat förslag,
att uppdra till kommunstyrelsen att under nästa mandatperiod se över partistödet vad
avser beloppsnivåer och fördelning, samt
att uppdra till kommunens ombud att verka för att de rekommendationer till arvoden
och andra ersättningar till förtroendevalda i kommunens bolag, vilka redovisas i förslaget, fastställs av bolagen.
____
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§ 145 Uppdatering av, Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans
Dnr 2014-191-007
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Hudiksvalls kommun har med hjälp av Öhrlings
PricewaterhouseCoopers, PwC, genomfört en granskning av styrmodellen; mål- och
åtagande- och budgetprocess där den sammanfattande bedömningen är ”att kommunstyrelsen behöver förbättra och stärka ledning och styrning över kommunens nämnder och bolag för att
säkerställa att styrmodellen efterlevs på ett tillfredsställande sätt.”
Vidare föreslås i rapporten att kommunstyrelsen behöver säkerställa att
•

”kommunens styrmodell efterlevs i ökad grad.”

•

”budgetprocessen och mål- och åtagandeprocessen på ett tydligar sätt kopplas ihop”.

•

” en effektiv och ändamålsenlig budgetprocess.”

•

” en tillfredsställande dialog gällande budget, genomförande och bokslut.”

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit, för att möta detta behov, att införa en
budget för mandatperioden med ett års förskjutning, dvs. 4 års budget och en modell
för genomförande av åtagandeprocessen inkl. budgetramar
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att anta förslaget att
arbeta med åtaganden inkl. budget för mandatperioden med ett års förskjutning, 4-års
budget med start år 2016, att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta detaljerade
regler för resultatbalanseringen till nämnd och intraprenader samt att därefter
respektive nämnd får i uppdrag att utarbeta regler inom nämnden för resultatbalansering, att anta förslaget till modell för åtagandeprocessen inkl. budgetramar, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokumentet ”Så styr vi Hudiksvalls
kommun tillsammans!”.
Allmänna utskottet har inte lämnat något eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors i
ärendet.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.
Uno Jonsson (S) meddelar att ledamöterna från S ej deltar i beslutet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget att arbeta med åtaganden inkl. budget för mandatperioden med ett
års förskjutning, 4-års budget med start år 2016
att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta detaljerade regler för resultatbalanseringen till nämnd och intraprenader samt att därefter respektive nämnd får i
uppdrag att utarbeta regler inom nämnden för resultatbalansering.
att anta förslaget till modell för åtagandeprocessen inkl. budgetramar, samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera styrdokumentet ”Så styr vi Hudiksvalls
kommun tillsammans!”
____
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§ 146 Revidering av bolagsordningen för Iftac AB
- Institutet för fiberoptisk utbildning och certifiering,
Dnr 2011-229-633
Ärendeberedning
En revidering av bolagsordningen för Iftac AB avseende antal suppleanter bör göras
för att säkerställa styrelsens sammansättning.
§ 8 Styrelse
Nuvarande lydelse:
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, med en personlig suppleant
vardera. ….
Ny lydelse föreslås:
Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju ledamöter, med tre suppleanter. ….
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att revidera
§ 8, i bolagasordningen för Iftac AB, enligt förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera § 8, i bolagsordningen för Iftac AB, enligt ovanstående förslag
____
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§ 147 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.

1

Regionstyrelsen protokoll 2014-04-25

2

AB Hudiksvalls bostäder protokoll 2014-04-25

3

Inlandsstråket Bergslagsdiagonalen

4

Regional kriskommunikationsövning 2014

5

Remiss om utvidgat strandskydd i Söderhamns kommun

6

Skrivelse beträffande Svågadalsnämndens valdag

7

Förvaltningsrätten avslår överklagande av KF beslut 2014-02-24 § 4, (LIS)

______
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§ 148 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-05-20
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2014-05-15
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2014-05-20
____
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§ 149 Föredrag kring att bemöta personer som uttrycker hot
och våld mot politiker och tjänstemän
Kommunstyrelsen lyssnar på ett föredrag av Fredrik Belfrage kring att bemöta
personer som uttrycker hot och våld mot politiker och tjänstemän. Föredraget handlar
om hur vi bemöter och hanterar de personer som på olika sätt skapar situationer med
hot och våld i hela organisationen.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 150 Organisation för överförmyndarverksamheten från
2015
Dnr 2014-301-199
Ärendebeskrivning
I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd.
Överförmyndaren är en kommunal myndighet som ansvarar för tillsynen av ställföreträdare och förmyndare. Av Sveriges 290 kommuner har ca 150 överförmyndare
medan övriga ca 140 kommuner har en överförmyndarnämnd.1
En parlamentarisk kommitté, med företrädare för alla partier i fullmäktige, har sett
över den politiska organisationen inför nästa mandatperiod. Kommittén och tillika
kommunfullmäktige bedömer att överförmyndarverksamheten är ett exempel på en
verksamhet där det kan finnas stora fördelar med en samverkan med andra
kommuner, till exempel i en gemensam nämnd. Skälet är främst att det är angeläget att
minska sårbarheten som en liten organisation medför, samtidigt som kommunen ser
behov av en breddning av de kompetenser, till exempel juridisk, som behöver finnas
inom verksamheten. Det är också viktigt att tydliggöra rollen som förtroendevald
respektive tjänsteman inom överförmyndarverksamheten. Vidare anser kommittén att
det är viktigt att säkra någon form av lokal närvaro för verksamheten.
Under ett antal år har flera kommuner i landet uppmärksammat att antalet ärenden
ökat för överförmyndarverksamheten. På riksplanet har flera fall av förskingringsärenden uppmärksammats i media. När det gäller Hudiksvalls kommun har antalet
ärenden stadigt ökat och även i Hudiksvall har oegentligheter lett till två polisanmälningar. Arbetet med rutinförändringar är påbörjat och en resursförstärkning för
förstärkt tillsyn är nödvändig.
Alternativ till ny organisation

Det finns två alternativa sätt att organisera överförmyndarverksamheten för att uppnå
tillräcklig kvalitet;
1. Att behålla verksamheten i kommunen efter förändringar i nuvarande
organisation.
2. Att ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden MITT
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1. Överförmyndarnämnd Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har en egen överförmyndarnämnd, förslagsvis 3 ledamöter och
2-3 ersättare. På kontoret finns två heltidsanställda, förslagsvis en jurist och en annan
person med en samhällsvetenskaplig högskoleutbildning, och en halvtidsanställd
assistent.
Verksamheten förläggs till kommunhuset. Tjänstemännen har telefontider för allmänheten, dessutom finns möjlighet att boka möten med handläggare. Organisatoriskt bör
lämpligen de anställda tjänstemännen tillhöra kommunledningsförvaltningen.

Fördelar med enskild överförmyndarnämnd i Hudiksvall

-

Större lokal närvaro

-

Arbetstillfällen stannar i kommunen

-

Enklare att ha insyn i verksamheten

-

Egen bestämmanderätt över verksamheten

-

Bättre förutsättningar för rekrytering av ställföreträdare

-

Enklare med möjlighet till samarbete mellan överförmyndarverksamhet och
socialtjänst dock bör samarbetet vara formaliserat

2. Överförmyndarnämnd MITT
Från och med den 1 januari 2011 ingår Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstig i en
gemensam överförmyndarnämnd - Överförmyndarnämnden MITT. Nämndens alla
ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall. Kontoret har 7 anställda
däribland en jurist som är avdelningschef.
Verksamheten har totalt ca 2 000 ärenden.
Vid en sammanslagning med MITT så kommer det sannolikt inte finnas någon
bemanning i Hudiksvall.
Två gånger per år är det ägarsamråd. Ägarsamrådet är ett samverkansorgan för
kommunerna i den gemensamma överförmyndarnämnden. Ägarsamrådet är ett forum
för information och diskussion om verksamhet och utveckling, nämndens uppdrag
samt nämndens ekonomi.
Om Hudiksvall väljer att ingå i sammarbetet så är förslaget att nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare.
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Fördelar med gemensamma överförmyndarnämnden MITT

-

Inarbetad verksamheten som fungerar bra

-

Kvalitetssäkrade rutiner finns

-

Snabb genomföring av övertagande av ärende vid sammanslagning

-

Minskad sårbarheten då verksamheten är stor

-

Större möjlighet till kompetens och erfarenhetsutbyte i organisationen

-

Förstärkning av samarabetet i Sundsvallsregionen

Jämförelsevis innebär alternativet med Hudiksvall en merkostnad 645 tkr och
Sundsvallen merkostnad på 356 tkr.
I båda alternativen tillkommer en kostnad på ca 75 tkr för nämnden. Kostnaden avser
sammanträdesarvode, förlorad arbetsförtjänst, resekostnad och utbildning. I
Hudiksvallalternativet är det också medräknat ett arvode till ordförande på 4 % av
riksdagsarvodet.
Båda alternativen är möjliga och har som framgått sina för- och nackdelar. Kostnadsmässigt blir det sannolikt ca 300 000 kr billigare att gå in i samarbetet med MITT.
Genom en större organisation minskar också sårbarheten men det kan uppväga att
man får en ökad tillgänglighet genom att driva verksamheten i egen regi.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg och utredare Annika Forslin i ärendet.
Bengt-Åke Nilsson (C), Andrea Bromhed (MP), Håkan Rönström (M), Gunnar
Canslätt (KD) och Ann Berg (FP) yrkar att bifall enligt alternativ 1 det vill säga överförmyndarnämnd i Hudiksvall.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till alternativ 2, det vill säga gemensam överförmyndarnämnd MITT.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Bengt-Åke Nilsson m.fl.
förslag eller till Majvor Westberg-Jönssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller Bengt-Åke Nilssons m.fl. förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att behålla överförmyndarverksamheten i Hudiksvall enligt alternativ 1, samt
att från och med 1 januari 2015 bilda en överförmyndarnämnd.
Emot beslutet och till förmån för Majvor Westberg-Jönssons förslag reserverar sig
Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Göran Thapper (S), Lilian Holmgren
(S), Lena Hallqvist (S) och Olle Borgström (S).
____
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§ 151 Fördjupad översiktsplan för Västra Hamnen
Dnr 2012-480-214
Ärendebeskrivning
Planarkitekt Anna-Karin Persson har informerat utvecklingsutskottet-plan om arbetssättet i planearbetet för Västra Hamnen.
Arbetet är en strategisk översiktlig planering där man skiljer på planeringsunderlag och
ställningstagande i arbetet.
En politisk målbild är grunden för plan.
Fem Strategier:

•

Vi vill stärka och utveckla två kärnor som binds samman av ett stråk

•

Vi vill prioritera gång, cykel och kollektivtrafik

•

Vi vill skapa en attraktiv miljö för boende, företag och innovation

•

Vi vill utveckla och stärka det Hudiksvallska, vår egen karaktär och identitet

•

Vi vill ge människor och företag fördelar av närhet till järnvägen

Planförslag - beskrivning

Innehåll norra kärnan (blandstad):
•

torg, utomhusscen, park och en hamnpromenad.

•

kommunikationer för lokala, regionala och nationella resor.

•

Utvecklingscenter och näringsliv

•

Bostäder, kontor, handel, hotell, service

Innehåll mellan kärnorna:
•

Den moderna trädgårdsstaden

•

Stråk
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Innehåll i den södra kärnan:
•

Bostäder

•

Kommunikationer

•

Handel, kontor, icke störande verksamheter, service

Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh i ärendet.
Ann Berg (FP), Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C), Majvor WestbergJönsson (S), Gunnar Canslätt (KD), Andrea Bromhed (MP) och Daniel Pettersson (V)
yrkar bifall till att fördjupad översiktsplan för västra hamnen ställs ut.
Kommunstyrelsens beslutar
att ställa ut fördjupad översiktsplan för västra hamnen för samråd.
____
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