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§ 152 Redovisning från AB Hudiksvallsbostäder
Ärendebeskrivning
AB Hudiksvallsbostäders och VD Nils-Erik Blomdahl informerar kommunstyrelsen
om AB Hudiksvallsbostäders verksamhet avseende organisation, ekonomi, aktiviteter,
Grannsamverkan vid Håsta, hantverkare i egen regi eller ”outsourcing” samt
alternativa boendeformer för äldre.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 153 Kulturplan 2015-2020 för Hudiksvalls kommun
Dnr 2013-435-800
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 25 november 2013 att ge lärande- och kulturnämnden i
uppdrag att arbeta fram en lokal kulturplan för kommunen. Arbetet med kulturplanen
påbörjades i januari 2014. Målet har varit att utifrån givna utgångspunkter skapa en
plan för kulturutvecklingen i Hudiksvalls kommun. Utgångspunkter är medborgarnas
behov och önskemål, kommunens egna bedömningar samt de nationella och regionala
kulturmålen. Hudiksvalls kulturplan utgår ifrån följande tre områden: Glada Hudiksprånget, Hudiksvalls kommuns kulturpolitiska viljeinriktningar och Kulturplan
Gävleborg. Ytterligare aspekter i arbetet har varit:

•
•
•
•
•
•
•

Kultur och Hälsa
Delaktighet och inflytande från unga
De nationella kulturpolitiska målen
Barnkonventionen
EU:s 8 nyckelkompetenser
Minoriteters rätt till kultur
Kultur för alla – nya medborgare

Allmänna utskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ordföranden i lärande- och kulturnämnden Matts Persson och kulturchef Sofia Nohrstedt i ärendet.
Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C), Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP),
Kåge Wallner (MP) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till att Kulturplanen antas.
Mikael Löthstam (S) föreslår att ärendet bordläggs för att ge tid till politisk diskussion.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
bordläggningsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska således
avgöras vid dagens sammanträde.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

7 (59)

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kommunstyrelsen

Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) meddelar att de ej kommer
att delta i det fortsatta beslutet.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Håkan Rönströms
m.fl. förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Kulturplan 2015-2020 för Hudiksvalls kommun.
____
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§ 154 Information från kommunstyrelsen om verksamhet
och ekonomi
Ärendebeskrivning
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:

Protokoll

9 (59)

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kommunstyrelsen

§ 155 Omsorgsförvaltningens intraprenader
Dnr 2014-307-730
Ärendebeskrivning
Omsorgsförvaltningen har ett ökande antal intraprenader. Flera av intraprenaderna har
nu också varit igång i den verksamhetsformen. Med den erfarenheten som grund har
omsorgsnämnden beslutat att föreslå Kommunfullmäktige vissa för-ändringar av
regelsystemet avseende intraprenaderna.
Sammantaget är förslagen inom följande områden:
•
•
•
•

Hur stor del av över/underskott som kan överföras till nästkommande år.
Möjligheten att ackumulera överskott under fler år.
Möjligheten att använda överskotten till investeringar.
Intern och extern påverkan på resultatet.

Omsorgsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta att ändra reglerna för
intraprenader så att positiv budgetavvikelse (det vill säga överskott mot budget)
resultatbalanseras till enheten med 100 % av överskottet, dock maximalt 4 % av den
definitiva nettobudgeten, att tilläggsanslagen som baseras på tidigare års överskott särredovisas i av omsorgsnämnden godkända planer som sträcker sig över en tidsperiod
på max tre år och där det framgår hur stor andel av tilläggsanslaget som ska gå till investeringar respektive drift, att tilläggsanslagen inte bakas in i den del av nya årets
budget som ska ligga till grund för gränsen på maximalt 4 %, att internleasingkostnaderna som påförts Edsbacka efter 2013 års investeringar läggs centralt tillsammans med omsorgsförvaltningens övriga kapitalkostnader och att förvaltningen får
ett tilläggsanslag för dessa nya kostnader, att intraprenaderna ska rådfråga ekonomiavdelningen i gränsdragningsfrågor mellan drift och investering innan beslut om större
inköp tas, att ekonomiavdelningen får i uppdrag att årligen ta ställning till om avvikelserna som beror på tredje part ska tas med i beräkningen när beslut om nytt
tilläggsanslag ska tas, att Lyckbacken blir befriat från att ta med sig negativt tilläggsanslag från 2013 under förutsättning att omsorgsnämnden tar beslut om nya resultatbudgetrutiner som skulle medfört att Lyckbacken inte skulle fått underskott 2013

Kommunförvaltningens yttrande
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Kommunstyrelsen har i flera beslut fått uppdraget att utveckla kommunens sammantagna styrmodell. I det arbetet finns uppdrag om flerårsbudget, resultatbalansering,
investeringars påverkan på driftskostnader mm.
Flera av omsorgsnämndens förslag för förändringar av reglerna för intraprenader ansluter till de frågor som generellt kommer att beröras i utvecklingen av kommunens
styrmodell. Det är trots det viktigt att ta tillvara de befintliga erfarenheter som gjorts.
Därför finns det utrymme för att beakta några av de områden som ligger i omsorgsnämndens förslag.
I detta skede föreslås ingen förändring av hur stor del av underskott/ överskott som
ska balanseras till nästkommande år. De områden som dock bör beaktas är möjligheten att balansera ackumulerade överskott under flera år samt att skapade överskott
kan överföras genom tilläggsanslag som avser såväl driftkostnader som investeringar.
Eftersom prövning av orsaker och åtagande sker måste beslut om resultatbalansering
ske via tilläggsanslag. I en framtida modell kan det eventuellt utvecklas till en rullande
resultatbalansering på flera nivåer.
Det innebär att tidigare tilläggsanslag ska särredovisas och inte ingå i bedömningen av
årsresultat. Äldre tilläggsanslag och den överföring som eventuellt är möjlig för innevarande årets resultat förs över till nästa år efter den prövning som ska göras avseende
kvantitetsmål, kvalitetsuppfyllnad och de faktorer som prövningen bygger på. Motsvarande gäller även för underskott och ett eventuellt ackumulerande av dessa.
Det som överförs till kommande år sker i form av tilläggsanslag (TA). Här föreslås
också en förändring som innebär att de ackumulerade resultaten kan överföras såväl
som driftanslag som investeringsanslag. I samband med prövningen av beviljandet av
tilläggsanslag ska förvaltningarna ange hur stor del av överskotten som ska gå till drift
som till kommande investeringar. I övrigt gäller reglerna om att överskotten ska
hanteras som riktade insatser och inte vara volym/kostnadsdrivande.
Förslaget till beslut bygger därför på att vissa delar av reglerna för kommunens
intraprenader förändras, samt att det till övriga delar hänvisas till kommande arbete
med utvecklingen av kommunens styrmodell.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att i kommunens
regler för intraprenader införa möjligheten att balansera ackumulerade överskott och
underskott under flera år, att skapade överskott kan överföras genom tilläggsanslag
som avser såväl driftkostnader som investeringar, att tidigare överförda tilläggsanslag
ska särredovisas och inte ingå i bedömningen av årsresultat, vilket innebär att även
äldre tilläggsanslag och den överföring som eventuellt är möjlig för innevarande årets
resultat förs över till nästa år efter den prövning som ska göras avseende kvantitetsmål,
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kvalitetsuppfyllnad och de faktorer som prövningen bygger på och att motsvarande
gäller även för underskott och ett eventuellt ackumulerande av dessa, att den särskilda
att-satsen om omvandling av internleasingkostnaden för Edsbacka efter år 2013 avslås,
att den särskilda att-satsen om att ta bort det negativa tilläggsanslaget för Lyckbacken
avslås, samt att övriga frågor hänvisas till uppdraget att utveckla kommunens
sammantagna styrmodell.
Allmänna utskottet har föreslagit att i kommunens regler för intraprenader införa möjligheten att balansera ackumulerade överskott och underskott under flera år, att
skapade överskott kan överföras genom tilläggsanslag av engångskaraktär, oavsett om
det ses som driftskostnad eller investering, samt att övriga att-satser återremitteras till
den översyn som görs av bl.a. intraprenader.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Håkan Rönström(M) yrkar att formuleringen: skapade överskott kan överföras, ändras
till: skapade överskott ska överföras.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag
med Håkan Rönströms ändring, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i kommunens regler för intraprenader införa möjligheten att balansera ackumulerade överskott och underskott under flera år,
att skapade överskott ska överföras genom tilläggsanslag av engångskaraktär, oavsett
om det ses som driftskostnad eller investering, samt
att övriga att-satser återremitteras till den översyn som görs av bl.a. intraprenader.
____
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§ 156 Delårsbokslut med prognos
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kommunstyrelsen om ekonomiskt resultat
och prognos.
Delårsbokslutet kommer att presenteras och behandlas av kommunstyrelsen vid
sammanträde den 2 oktober 2014.
____
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§ 157 Driftsäkring av kommunens stadsnät
Dnr 2014-381-521
Ärendebeskrivning
Zitius har lämnat över DSL kunder och installation av system för att sköta kund
hantering har installerats i Fiberstadens nät. Kundhantering för LAN kunder pågår
också. Slutgiltigt övertagande sker den 28 april 20414.
Vid den redovisning av verksamheten 2013 som vi gjorde för kommunstyrelsen i
Hudiksvall nyligen redovisades även hur tekniken är uppbyggd i nätet sedan Zitius tog
KO-rollen 2009.
När man tog över nätet och KO-rollen fanns det full redundans på den centrala utrustningen i nätet som då var s.k. ”Black Diamond”. All teknikutrustning togs över
utan ersättning. Under de första åren byttes det mesta ut till Ericsson utrustning i form
av en service nod, aggregeringsswitchar och access switchar.
Servicenoden var från början tänkt vara dubbel även i den nya lösningen, men av
någon anledning kopplades inte redundansmaskinen in utan stod i flera år oinstallerad i
nod-rummet för att i något skede försvinna helt från Hudiksvall.
Den servicenod som finns och som går under beteckningen ”Reedback” är inte speciellt vanlig och därför är det svårt att hitta någon som har kunskap om den.
Vid en förfrågan till Ericsson offererade man ett pris på närmare 100 tkr för en endags utbildning. Vid ett eventuellt haveri på servicenoden kommer precis hela stadsnätet inkl. kommunens kommunikation att sluta fungera på obestämd tid.
En ny servicenod kostar efter uppgift i en budgetoffert c:a 400 000 kronor/styck.
Fiberstaden AB, genom dess styrelse har föreslagit Hudiksvalls kommun att genomföra erforderligt byte av utrustning, kostnadsberäknat till c:a 0,8 Mkr, tillkommer installation och konvertering av information. Den totala kostnaden är 1.0 Mkr.
Allmänna utskottet har tillstyrkt Fiberstaden AB:s förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar Björn Eriksson, ordföranden och Bia
Larsson VD i Fiberstaden AB, i ärendet.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för byte av utrustning bevilja 1 miljon kronor, som ägartillskott till Fiberstaden AB.
att kostnaden tas ur eget kapital.
____
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§ 158 Medfinansiering av bredbandsutbyggnad
Dnr 2014-397-521
Ärendebeskrivning
Vid ansökan kan Hudiksvalls kommun få ca.17,5 miljoner kronor i stöd för bredbandsutbyggnad från landsbygdsprogrammet, fr. o m 2015 och 6 år framåt. Medfinansiering från kommunen är mellan 25-50%.
Från strukturfondsprogrammet kan kommunen ansöka om ca.17 miljoner i stöd. Medfinansiering från kommunen är 50 %. Tidsperioden omfattar tre år.
För att kommunen ska motsvara i medfinansiering och vid en jämn fördelning, behövs
ca 8 miljoner under de tre första åren från 2015 och ca 3 miljoner de tre efterföljande
åren.
Ett informationsarbete behövs för att påvisa och lyfta användningen av fiber på landsbygden ex. inom äldreomsorg och för arbetstillfällen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar, Björn Eriksson ordföranden och Bia
Larsson VD i Fiberstaden AB, i ärendet.
Allmänna utskottet har föreslagit att kommunen ska ansöka om bidrag för fortsatt
bredbandsutbyggnad och att kommunen anslår motsvarande medel i medfinansiering.
Vid kommunstyrelsens sammanträde enas kommunstyrelsen om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över finansieringsmodellen.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen ska ansöka om bidrag för fortsatt bredbandsutbyggnad,
att kommunen anslår motsvarande medel i medfinansiering, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över finansieringsmodellen.
____
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§ 159 Yttrande över revisionsrapport – Granskning av styrmodellen; mål-, åtagande- och budgetprocessen
Dnr 2014-191-007
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommuns revisorer har genomfört en granskning som ska svara på frågan
om kommunstyrelsen utövar sitt ansvar att leda, styra och ha uppsikt över kommunens
nämnder och bolag för att säkerställa att styrmodellen, dvs. mål-, åtagande- och
budgetprocessen följs på ett tillfredsställande sätt.
Deras sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen behöver förbättra och
stärka ledning och styrning över kommunens nämnder och bolag för att säkerställa att
styrmodellen efterlevs.
Ett arbete har pågått under en längre tid för att utveckla och på nytt implementera
kommunens styrmodell för att säkerställa processer av betydelse för att kunna bedriva
kommunens verksamheter kostnadseffektivt och ändamålsenligt.
Nedan redovisas ett antal åtgärder utifrån sammanfattande iakttagelser som framkommer i rapporten.
Inför 2015 har varje nämnd gett förslag på verksamhetsmål som ska redovisas för
kommunfullmäktige. De flesta av målen har indikatorer en del av dessa är även målsatta. Målen antogs i samband med budget av kommunfullmäktige 2014-06-16. Arbetet med att ta fram ändamålsenliga verksamhetsmål för varje år eller period är påbörjat och kommer att fortgå bl.a. med att begränsa antal mål på denna nivå, ”få rätt
fokus”, och relevanta resultatindikatorer som bygger på fakta och kan följas över tid.
Kommunfullmäktige har även beslutat, 2014-03-13, om indikatorer för de tre övergripande målen för att kunna följa riktningen på väg mot visionen.
En övergripande modell, se bil.1, för kommunens åtagandeprocess inkl. budgetprocess
är beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16. Den är framtagen för att koppla
samman delarna, kvalitativa mål (verksamhetsmål), särskilda uppdrag, kvantiteter och
budget i nämndernas och kommunstyrelsens åtaganden samt de finansiella målen.
Kommunfullmäktige beslutade även att arbeta med åtaganden för fyra år i taget inkl.
budget för mandatperioden med ett års förskjutning, 4-årsbudget med start år 2016.
Möjlighet för revidering av åtagandena kommer att ingå i processen.
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Målsättningen med modellen för åtagandeprocessen under mandatperioden med ett
års förskjutning är att skapa mer tid och utrymme för dialog, framtagande och förankring av åtagandena, genomförande och uppföljning på flera nivåer i organisationen.
Den ska även underlätta för resultatbalansering och effekt av kvantitetsjusteringar
mellan åren.
I samband med ovanstående beslut har kommunstyrelsen fått i uppdrag
•

att utarbeta detaljerade regler för resultatbalansering samt

•

att revidera styrdokumentet ”Så styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans”

I arbetet med att revidera styrdokumentet kommer tidsplaner, enhetliga arbetssätt,
tydliggörande av rutiner och anvisningar för budgetarbetet samt anvisningar för dialogen att ses över och förbättras.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen avger svar på revisionsrapporten Granskning av styrmodellen; mål-, åtagande- och budgetprocessen, i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors i
ärendet.
Det antecknas att ledamöterna, Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson
(S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V)
inte deltar i beslutet då de saknar en politisk diskussion i ärendet. Särskilt yttrande bifogas.
Bilaga § 159
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på revisionsrapporten, Granskning av styrmodellen; mål-, åtagande- och
budgetprocessen, i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
____
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§ 160 Yttrande över revisionsrapport – Översiktlig
granskning av den interna kontrollen
Dnr 2014-192-007
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommuns revisorer har genomfört en granskning som ska svara på dels
om kommunstyrelsen utövar sitt ansvar gällande den interna kontrollen att leda, styra
och ha uppsikt över kommunens nämnder och bolag och dels om nämnderna utövar
sin ledning, styrning och uppföljning för att säkerställa att den interna kontrollen är
ändamålsenlig.
Revisionen sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens uppsikt över
nämnder och bolag gällande den interna kontrollen behöver förbättras för att säkerställa att kommunens interna kontroll uppfyller reglementets krav. Dessutom bedömer
revisionen att nämnderna endast delvis arbetar tillfredsställande med sin ledning,
styrning och uppföljning av den interna kontrollen.
Kommunsstyrelsen planerar för att förbättra intern kontrollen i hela kommun-koncernen. En del aktiviteter är redan påbörjade och några planeras att starta inom snar
framtid som exempelvis.
•

I kommunens antagna företagspolicy (2013-09-23) står det att det ska finnas
av bolagens styrelser fastställda regler för intern kontroll med i princip samma
innehåll och inriktning som gäller för kommunen. Arbetet med respektive
bolags interna kontroll för 2014 kommer kommunens bolag att informera
kommunstyrelsen om under våren 2015.

•

Ägardirektiv finns fastställda för kommunens alla helägda bolag och ägardirektiv för Fiberstaden är under bearbetning och målsättning är att de ska
vara fastställda av kommunfullmäktige innan årsskiftet.

•

I samband med kommunstyrelsens uppdrag att revidera styrdokumentet ”Så
styr vi Hudiksvalls kommun tillsammans” kommer rutinen för fastställande av
åtaganden mellan nämnd och förvaltning samt mellan förvaltning och enhet
att ses över. Ett arbete pågår också för att de kvalitativa målen som ingår i
åtagandena ska bli tydligare och mer förankrade. En del av nämnderna har
redan under 2014 indikatorer som visar på måluppfyllelse. Inför 2015 har
nästan alla nämnder kvalitativa mål med indikatorer varav några målsatta. An-
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vänds detta på rätt sätt kan kommunens bedömning av verksamhetens ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet utvecklas.
•

Kommunledningsförvaltningen har gjort en omstart i sitt arbete med intern
kontroll på sina enheter. Ledningen för förvaltningen har gemensamt diskuterat förbättringar och förslag på hur intern kontrollarbetet ska kunna utvecklas och bli ett naturligt verktyg för politiken och tjänstemännen i det ordinarie arbetet. De har testat en mall tillsammans med ks au för dokumentation
av risk- och väsentlighetsbedömning. Under hösten har de avsatt tid för att
arbeta fram konkreta åtgärder för arbetet med intern kontroll som sedan ska
presenteras för ks au. Arbetet kan komma att leda till att övriga nämnder och
förvaltningar får konkreta tips och råd på hur förbättringsarbetet kan påbörjas
och hur en mall för dokumentation av risk- och väsentlighetsbedömning m.m.
kan användas.

•

Ekonomiavdelningen kommer att utarbeta ett förslag på tillämpnings-anvisningar för reglementet för ekonomiska transaktioner för kommun-styrelsen.
Detta förslag kan varje nämnd anpassa om behov finns för att sedan fastställa
för varje nämnd.

•

Kommunchefen kommer att föreslå alla förvaltningschefer att redovisa för respektive nämnd en gång per år en bevakningslista för uppföljning av verkställighet av beslut. Det är viktigt ur demokratisk synvinkel att det finns en
återkoppling mellan beslut och verkställighet. Dessa bevakningslistor underlättar kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

•

En av rutinerna under året vid ekonomiavdelningen är att varje förvaltningsekonom genomför och dokumenterar några stickprovskontroller avseende respektive nämnds attestrutiner. Detta har även skett under 2013. Det kan
hända att respektive förvaltningsledning inte är medveten om denna rutin och
därför svarat nej på frågan.

Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen avger svar på revisionsrapporten, Översiktlig granskning av den interna kontrollen, i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors i
ärendet.
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Kommunstyrelsen beslutar
att avge svar på revisionsrapporten Översiktlig granskning av den interna kontrollen, i
enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (59)

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kommunstyrelsen

§ 161 Kompletterande beslut ang. bolagsbildning för
Iftac AB
Dnr 2014-349-102
Ärendebeskrivning
I samband med anskaffning av ett aktiebolag i syfte att bolagisera den kommunala
verksamheten Iftac, kräver bolagsverket att ägaren utsett extern revisor samt revisorsuppleant.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att revisionsbolaget PwC Sverige utses till
revisor samt revisorsuppleant.
Fortsättningsvis utses revisor och suppleant av bolagsstämma enligt av fullmäktige
beslutad bolagsordning.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kvalitetsstrateg Annika Lindfors i
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revisionsbolaget PwC Sverige utses till revisor samt revisorsuppleant.
____
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§ 162 Avtal om övertagandet av driftsansvar vid Movallen
Dnr 2012-008-821
Ärendebeskrivning
Iggesunds IK har inkommit med ansökan om framflyttning av datum för övertagande
av driftsansvaret för Movallen i Iggesund. Övertagandet som regleras i avtal från
februari 2012, var avtalat till 2015-01-01.
Föreningen har bedömt att de åtagande de har i utvecklingen av Camp Igge gör att de
inte nu har förmågan att ta över driftsansvaret vid utsatt datum. Önskemålet är att
flytta fram övertagandet ett år.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

I våras skedde ett samråd mellan representanter för kommunen och Iggesunds
IK. Vid den träffen framgick inget som skulle hindra ett senare övertagande.
I handläggningen har yttrande önskats från social- och fritidsförvaltningen och
tekniska förvaltningen. Båda förvaltningarna ser det som möjligt att senarelägga
ett övertagande.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunstyrelsen godkänner
framflyttandet av övertagandet av Movallen ett år till 2016-01-01.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna framflyttandet av övertagandet av Movallen ett år till 2016-01-01.
____
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§ 163 Gemensamma utgångspunkter, riskbruk, missbrukoch beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs
län
Dnr 2014-202-760
Ärendebeskrivning
Kommunerna i länet har tillsammans med Landstinget tagit fram ett inriktningsdokument ”Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård
för vuxna över 18 år i Gävleborgs län”.
Den 13 december 2013 beslutade Nätverk Välfärd att uppmana sina medlemmar att
ställa sig bakom dessa riktlinjer.
Social- och fritidsnämnden har ansett att inriktningsdokumentet är bra, men anser att
följande ska förtydligas i en länsgemensam handlingsplan:
•

Landstingets ansvar för tillnyktring och abstinensbehandling.

•

Kommunens behandlingsansvar enligt 5 kap 9 § Socialtjänstlagen.

•

Gemensamt ansvar för både kommunerna och Landstinget vid samsjuklighet,
missbruk/psykiatrisk sjukdom.

Social- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige godkänner
inriktningsdokumentet, samt att förtydliganden görs enligt ovan, i en länsgemensam
handlingsplan.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och fritidsnämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktningsdokument ”Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbrukoch beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län”, samt
att förtydliganden föreslås göras enligt punkterna ovan, i en länsgemensam handlingsplan.
___
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§ 164 Tillsättning av förvaltningschefer för social- och omsorgsnämnden, lärandenämnden och kultur- och
fritidsnämnden
Dnr 2014-375-001
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg presenterar Ingela Rauhala som sitt förslag till ny chef för
lärandeförvaltningen. Ett förordnade om sex år med början 2015-01-01.
För den nya social- och omsorgsförvaltningen, föreslås tidigare omsorgschef Pia
Andersson att förordnas som förvaltningschef för max 4 år framåt.
Ny kultur- och fritidschef rekryteras via extern annonsering.
Kommunstyrelsens beslutar
att Ingela Rauhala, anställs tills vidare i kommunen, med ett visstidsförordnande som
chef för lärandeförvaltningen på sex år, med möjlighet till förlängning, och med tillträde 2015-01-01,
att som chef för social- och omsorgsförvaltningen, visstidsförordna Pia Andersson på
fyra år med tillträde 2015-01-01, samt
att chef för kultur- och fritidsförvaltningen rekryteras via extern annonsering.
______
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§ 165 Inrättande av ny tjänst – Arbetslivsstrateg
Dnr 2014-380-022
Ärendebeskrivning
För att utifrån ett arbetslivsperspektiv med kraft kunna samordna och driva ett förändringsarbete behövs en strategisk funktion kopplad till kommunstyrelsen. Fram till
den 31 december 2014 finns det en projektledare för Framtidspaketet men därefter är
inga extra resurser avsatta. Om inget görs är risken mycket stor för att genomförandet
av ”Affärsplan blomstrande näringsliv”, fortsättningen av Framtidspaketets olika delar
och uppbyggnaden av ett utvecklingscenter för innovationer starkt begränsas om ens
blir möjligt. Till det kommer behovet av ett stöd för KNS i sitt arbete. Det finns skäl
att anta att den här typen av frågor för överskådlig tid kommer att vara aktuella.
Eftersom det handlar om ett område som är av stor strategisk betydelse för
kommunens utveckling borde lämpligen en heltidstjänst som arbetslivsstrateg inrättas
vid kommunledningsförvaltningen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att en heltidstjänst som arbetslivsstrateg
inrättas vid kommunledningsförvaltningen från 2015-01-01, samt att kostnaderna för
att inrätta en heltidstjänst som arbetslivsstrateg beaktas i budgetarbetet för 2015.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Mikael Löthstam (S), föreslår att projektledartjänsten för Framtidspaketet förlängs till
30 juni 2015, för att ge tid till politisk diskussion om huruvida kommunen ska inrätta
ett näringslivskontor under kommunstyrelsen eller ha kvar sitt näringslivsbolag för att
undvika parallella organisationer och dubbelarbete.
Håkan Rönström (M) och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Mikael Löthstams förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en heltidstjänst som arbetslivsstrateg vid kommunledningsförvaltningen från
2015-01-01, samt
att beakta kostnaderna för att inrätta en heltidstjänst som arbetslivsstrateg i budgetarbetet för 2015.
____
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§ 166 Reglemente för partistöd i Hudiksvalls kommun
Dnr 2014-357-104
Ärendebeskrivning
Partistödet regleras i kommunallagen 2 kap 9-12 §.
Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.
Ett flertal ändringar gjordes i kommunallagen vid årsskiftet. Krav har införts på att
partierna årligen ska redovisa att partistödet har använts för att stärka partiernas
ställning i den kommunala demokratin. Fullmäktige i kommuner och landsting har
också fått möjlighet att bestämma att partistöd inte ska betalas ut till så kallade tomma
stolar.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-16 § 108, om ekonomiska ersättningar mm för
förtroendevalda i Hudiksvall, att partistöd fortsatt ska utgå med en del grundstöd och
en del mandatbundet stöd men att det ska kopplas till riksdagsarvodet istället för till
prisbasbeloppet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att under nästa mandatperiod se
över partistödet vad avser beloppsnivåer och fördelning.
Några beslut om formerna för partistöd togs inte.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anta reglemente för
partistöd inom Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att låta formuleringen: Utbetalning av partistödet sker efter redovisning vid fullmäktiges
sammanträde i juni., utgå ur förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för partistöd inom Hudiksvalls kommun.
____
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§ 167 Avvecklingsprocess – Regionförbundet Gävleborg
Dnr 2014-339-149
Ärendebeskrivning
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg finns inte direkt uttalat hur
förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i förbundsordningens 16 § att förbundet
skall träda i likvidation om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av likvidator
och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder har betalats och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan utse en regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process bygger på att medlemmarna är
överens om en annan hantering utan att ett nytt fullmäktige behöver utses. En sådan
överenskommelse bekräftad genom beslut i samtliga medlemmars fullmäktige-församlingar gäller över förbundsordningen.
Regionförbundets verksamhet till och med 2014-12-31
•

Regionförbundet bedriver verksamhet till och med 2014-12-31.

•

En årsredovisning för 2014 upprättas av Regionstyrelsen.

•

Årsredovisningen granskas av regionförbundets revision som också yttrar sig i
ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse.

•

Årsredovisningen tillställs samtliga medlemmar för godkännande.

•

Beslut i ansvarsfrågan för regionförbundets styrelse för 2014 fattas i
samtliga medlemmars fullmäktige 2015.

Avveckling av regionförbundet från och med 2015-01-01
•

Avveckling av regionförbundet inleds 2015-01-01 genom att Regionförbundet
Gävleborg träder i likvidation.

•

Regionstyrelsen utgör likvidator och ansvarar för att hantera avvecklingen.
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•

Likvidatorn upprättar slutredovisning inklusive förvaltningsberättelse
och redovisningshandlingar.

•

Tillgångarna fördelas enligt förbundsordningen

•

Slutredovisningen delges förbundsmedlemmarna.

Landstingsstyrelsen har föreslagit landstingsfullmäktige och respektive kommunfullmäktige i Gävleborg besluta:
1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01
2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator
3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns
Allmänna utskottet har tillstyrkt landstingsstyrelsens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01,
att Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator, samt
att förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (59)

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kommunstyrelsen

§ 168 Samrådsyttrande – Översiktsplan för Bollnäs kommun
Dnr 2014-322-212
Ärendebeskrivning
Bollnäs kommun har upprättat ett förslag till kommuntäckande översiktsplan som
ställts ut för samråd. Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslaget.
Synpunkter ska ges in senast den 8 september 2014.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande och har föreslagit att
yttrande avges i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
____
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§ 169 Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i
Hälsingland
Dnr 2012-491-610
Ärendebeskrivning
Tidplanen med en igångsättning av kommunalförbundet för en gemensam gymnasieoch vuxenutbildning, hösten 2015 byggde på att ett beslut om ett bildande togs senast i
juni 2014. Det behövs nämligen minst ett år för att hantera personalövergångar,
rekrytering av förbundsledning, avtalsskrivande och övrig planering. Det är heller inte
rimligt att i det här sammanhanget tänka annat än start vid ett läsårsskifte.
Eftersom kommunfullmäktige i Hudiksvall inte behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 16 juni 2014 valde Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig att gå vidare med
bildandet av ett kommunalförbund utan Hudiksvalls medverkan. Det har inneburit att
man arbetat om förbundsordningen, räknat om de ekonomiska förutsättningarna och
gjort ändringar i det föreslagna konsortialavtalet. Exempelvis flyttas den tänkta förbundsledningens från Hudiksvall till Bollnäs och Fiberstadens hantering av alla ITfrågor till Söderhamn. Med andra ord är inte de förutsättningar och handlingar som låg
till grund för ärendet längre aktuella varför frågan förslagsvis bör avslutas. Vill
kommunen i ett senare skede ingå i förbundet har man från de övriga kommunerna
deklarerat att det är möjligt, men att Hudiksvall måste inkomma med en ansökan om
inträde och förhandlingar om villkoren måste upptas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ärendet om ”Gemensam gymnasieoch vuxenutbildning i Hälsingland”, avslutas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde meddelar Stefan Bäckström (C) att han ej deltar i
beslutet.
Kåge Wallner (MP), Håkan Rönström (M), Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avsluta ärendet om ”Gemensam gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland”.
____
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§ 170 Kommunal Avfallsplan, för Hudiksvalls kommun
Dnr 2012-279-455
Ärendebeskrivning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning, som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för
kommunen, och en avfallsplan.
Avfallsplanen har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och gäller
för perioden 2015-2020. Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden, samt ett åtgärdsprogram som beslutas i kommunstyrelsen och som revideras löpande.
Underlaget för avfallsplanearbetet finns samlat i en underlagsdel.
Underlaget behandlar de ramverk som är styrande för avfallsplaneringen:
•

EU:s ramdirektiv för avfall

•

De nationella miljömålen

•

Den nationella avfallsplanen

•

Övrigt nationellt regelverk

Underlaget behandlar också framtidstrender, en utvärdering av föregående avfallsplaneperiod och det som framkommit vid olika samråd under planprocessen.
Strategier och mål redogör för vad kommunen prioriterar och avser att arbeta med
under planperioden. Fastställs i kommunfullmäktige att gälla under vald planperiod.
Åtgärdsprogrammet anger de specifika åtgärder som varje berörd aktör har till uppgift att genomföra under perioden för att målen ska kunna nås.
Allmänna utskottet har förslagit att förslaget till Avfallsplan 2015-2020 ställs ut för
granskning under fyra veckor enligt miljöbalken, att tekniska nämnden får i uppdrag
att genomföra utställningen, samt att förslaget lämnas för yttrande till tekniska
nämnden och Hälsinge miljö- och räddningsnämnd, samt till övriga berörda instanser
som avgörs av tekniska nämnden.
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Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut förslaget till Avfallsplan 2015-2020 för granskning under fyra veckor enligt
miljöbalken
att tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra utställningen, samt
att förslaget lämnas för yttrande till tekniska nämnden och Hälsinge miljö- och
räddningsnämnd, samt till övriga berörda instanser som avgörs av tekniska nämnden.
____
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§ 171 Markförsäljningspolicy
Dnr 2014-302-260
Ärendebeskrivning
I syfte att få en tydligare och mer transparent markförsäljningsprocess har tekniska
förvaltningen tagit fram ett förslag till markförsäljningspolicy.
En markförsäljningspolicy ökar transparensen för nuvarande och framtida intressenter
men även för allmänheten. Den underlättar dessutom arbetet för den enskilde markoch exploateringsingenjören, som får ett tydligt regelverk att följa.
Antagandet av en markförsäljningspolicy bedöms vara ett viktigt steg mot uppfyllandet
av Hudiksvalls kommuns vision om ett blomstrande näringsliv och samhällstjänster av
högsta kvalitet.
Markförsäljningspolicyn svarar på hur ett markförsäljningsärende handläggs och vilka
krav, reservationstider och avgifter som gäller i processen.
Det är inte möjligt att anta en policy som kan hantera samtliga situationer som kan
uppstå vid en markförsäljning, men med det tydligare regelverk som följer av policyn
ökar förutsebarheten för intressenten och risken för missförstånd och konflikter
minimeras.
I och med att krav på extern värdering införs genom markförsäljningspolicyn innebär
ett antagande av policyn att tidigare, av kommunfullmäktige och tekniska nämnden,
fattade beslut om försäljningspriser för kommunal industrimark bör upphävas.
Markförsäljningspolicyn består av en schematisk skiss med förklaring av de tre tillgängliga markförsäljningsförfarandena samt själva regelverket, där avgifter,
reservationstider samt övriga krav och bestämmelser framgår.
Plangruppen har yttrat sig om innehållet i markförsäljningspolicyn.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att anta upprättad
markförsäljningspolicy, med de vid sammanträdet presenterade ändringarna, och
därigenom upphäva tidigare, av kommunfullmäktige och tekniska nämnden, fattade
beslut om försäljningspriser för kommunal industrimark.
Utvecklingsutskottet-plan har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till
utvecklingsutskottet-plans förslag.
Justerandes
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upprättad markförsäljningspolicy, samt
att upphäva kommunfullmäktiges tidigare beslut, § 8/2009, Principer för prissättning vid
försäljning av kommunal mark och bebyggda fastigheter.
____
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§ 172 Reviderad pensionspolicy
Dnr 2014-227-024
Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har fattat beslut om en ny modell för
omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker. Modellen ska kunna användas från och med valen 2014.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett
eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna.
Kommunstyrelsen beslutade, § 104/2014, att anta omställningsstöd och pension för
förtroendevalda politiker, OPF-KL, i sin helhet, samt att kommunens pensionspolicy,
daterad november 2011, revideras utifrån de nya bestämmelserna.
Allmänna utskottet har föreslagit att de reviderade bestämmelserna, pensionspolicy för
Hudiksvalls kommun antas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de reviderade bestämmelserna, pensionspolicy för Hudiksvalls kommun.
____
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§ 173 Höjning av milpris på beställningsresor
Dnr 2014-232-623
Ärendebeskrivning
Transportsektionen har för avsikt att höja milpriset från 96 kronor till 110 kronor på
de så kallade beställningsresorna på grund av ökade kostnader samt byte till nyare
fordon.
Milpriset har varit 95 kronor sedan 2007. Inför år 2014 höjdes det med budgetindex till
96 kronor.
Prishöjningen påverkar inte de ordinarie resorna till och från bostaden till verksamheter/skolor utan endast beställningsresor som till exempel badresor, utflykter
samt tillfälliga resor för enskilda brukare/barn på grund av särskilda skäl.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta att höja milpriset från
96 kronor till 110 kronor snarast.
Allmänna utskottets har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde framkommer att det bör fastställas en tidpunkt
från då de nya priserna ska gälla.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att höja milpriset från 96 kronor till 110 kronor från och med 1 oktober 2014, samt
att framledes uppdatera milpriset enligt kommunens budgetindex för övriga kostnader
____
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§ 174 Förbättrat skydd av inre vattenskyddsområdet i
Hudiksvall genom att utöka verksamhetsområdet för
kommunalt VA
Dnr 2014-183-303
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls inre vattenskyddsområde sträcker sig från skidstadionområdet i sydost till
området vid E4 i nordväst. En av flera möjliga risker för vattentäkten är föroreningar
från avlopp. För att minska dessa risker föreslås kommunen utöka det kommunala
verksamhetsområdet så att i stort sett alla fastigheter i skyddsområdet kan ansluta till
kommunalt avlopp. I samband med utbyggnaden föreslås även det kommunala dricksvattnet utökas i samma utsträckning.
Redan idag är de flesta fastigheterna i området anslutna till det kommunala nätet men
tre grupperingar med fastigheter och några enstaka hushåll saknar fortfarande möjlighet att ansluta sig. Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att
kommunen drar fram kommunala ledningar till fastighetsgränsen för de fastigheter
som hamnar inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan
med anslutningsavgifter och bestämmelser för anslutning till den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen.
Hallstaåsen är en mycket viktig grundvattenresurs för vår kommun. För att skydda
Hudiksvalls vattentäkt har ett vattenskyddsområde upprättats. Inom detta område
gäller speciella restriktioner bland annat när det gäller avloppshantering. För att ta vårt
ansvar som huvudman när det gäller att minimera risker och för att verksamheter och
fastigheter inom det inre skyddsområdet i Hudiksvall ska få tillgång till kommunalt
avlopp föreslås det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp att byggas
ut.
Utökningen av verksamhetsområdet föreslås sträcka sig inom det inre vattenskyddsområdet från södra delen och upp till E4 i nordväst.
Tre lite större ”grupperingar” av fastigheter är aktuella:
-

Ett område vid Stensråvägen och in mot skidstadion
Ett område vid Östanbräcksvägen/Hudiksvalls Rid- och ponnyklubb
Ett område mellan järnvägen och Östanbräcksvägen och vidare över vägen en bit.

I övrigt är det enstaka fastigheter som är aktuella.
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Det finns i dagsläget ingen detaljerad kostnadskalkyl för utbyggnaden, men en grov
uppskattning är att investeringskostnaden uppgår till ca 4 Mkr, uppdelat på de år då
utbyggnaden utförs. Kostnaderna kan variera beroende på bl.a. markbeskaffenhet,
utbyggnadstakt, tillstånd, fornminnen och markåtkomst. Kostnaden föreslås
finansieras av VA-kollektivet genom en utökad investeringsram under byggtiden.
Tidsåtgången för färdigställande kan vara inom ett par år. Utbyggnaden sker i samråd
med norrhälsinge miljökontor och en dialog ska också föras med berörda fastigheter.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta, att utöka det
kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp inom större delen av det inre
vattenskyddsområdet i Hudiksvall, 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.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten- och avlopp inom större
delen av det inre vattenskyddsområdet i Hudiksvall,
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.
____
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§ 175 Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten
och avlopp i områdena Stenberg och Skålbo
Dnr 2014-304-353
Ärendebeskrivning
Med vägvalsutredningen och vattentjänstlagen som grund och efter samråd med
norrhälsinge miljökontor, har VA-avdelningen förslagit att det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp utökas så att även Stenberg och Skålbo inkluderas.
I Stenbergområdet finns omkring ett tjugotal fastigheter som kan vara aktuella att ansluta. Spillvatten i området kan förslagsvis anslutas i huvudsak med självfallssystem till
en kommunal pumpstation. Vattenledningarna samförläggs med avloppsledningarna.
I Skålboområdet finns omkring ett fyrtiotal fastigheter som kan vara aktuella att ansluta. Spillvattnet i området föreslås ledas bort i s.k. LTA-system, ett lågtryckssystem
för avlopp där varje enskild fastighet har en pumpenhet inne på fastigheten. Vattenledningarna samförläggs med avloppsledningarna.
Det finns i dagsläget ingen detaljerad kostnadskalkyl för utbyggnaden, men en grov
uppskattning är att investeringskostnaden uppgår till ca 11-12 miljoner kronor för en
utbyggnad av de två områdena (7-8 miljoner för Skålbo och 4-5 miljoner för Stenberg).
Kostnaderna kan variera beroende på bl.a. markbeskaffenhet, utbyggnadstakt, tillstånd,
fornminnen och markåtkomst. Kostnaden föreslås finansieras av VA-kollektivet
genom en utökad investeringsram under byggtiden.
Intäkter i form av anslutningsavgifter kommer att tas ut av fastigheter som ansluter.
Anslutningsavgifterna täcker inte kostnaden för utbyggnaden, önskvärt vore omkring
70-80 % täckningsgrad. Att tillämpa s.k. särtaxa och ta ut en högre avgift än normalt
bedöms inte vara aktuellt i dessa fall eftersom projektens karaktär inte avviker märkbart från andra utbyggnader och markförhållanden i kommunen
Tidsåtgången för färdigställande kan vara ett utförande under 2015 om nödvändiga
beslut fattas under 2014 och att inget i övrigt oförutsett inträffar.
Tekniska nämnden har föreslagit kommunfullmäktige besluta, att utöka det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Stenberg och Skålbo och att
VA-avdelningen påbörjar planering och utförande av utbyggnaden,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs senare i tekniska
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nämnden, samt att kostnaden för utbyggnaden finansieras av VA-kollektivet genom en
utökad investeringsram under projekttiden.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Stenberg och
Skålbo och 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.
____
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§ 176 Redovisning av medborgarförslag
Dnr 2014-372-004
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 står skrivet ”kommunstyrelsen och
nämnderna ska en gång varje år, till fullmäktige, redovisa de beslut som fattats i dessa
ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt”.
Kommunledningsförvaltningen har redovisat avslutade liksom ej avslutade medborgarförslag. Redovisningen visar, 53 förslag som avslutats under året och 50 förslag som
ännu inte slutbehandlats.
Allmänna utskottet har föreslagit att redovisningen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av avslutade och ej avslutade medborgarförslag.
____
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§ 177 Motion om handlingsplan för medborgardialog
Dnr 2010-390-008
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) har, i en motion, föreslagit att kommunen genom kommunstyrelsen utarbetar en handlingsplan för olika former av medborgardialog. Planen ska
sedan ligga till grund för styrelser och nämnder att systematiskt använda sig av medborgardialog i styrningen. Detta ska sedan årligen återrapporteras till kommunfullmäktige.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Hudiksvalls kommun hade fram till och med 2010 en särskild demokratiberedning
under kommunfullmäktige. Beredningen fokuserade på att arbeta med just medborgardialog. Kommunens tidigare medborgarråd var ett led i detta arbete och det
fanns ambitioner att utveckla former av medborgarbudget. Även ungdomar var en
särskild prioriterad målgrupp där demokratiberedningen tog fram en plan för hur
kommunen kunde arbeta med att skapa förutsättningar för ökad delaktighet bland de
unga. Kommunen deltog i flera demokratiutvecklingsprojekt som initierats av Sveriges
kommuner och landsting. Arbetet i demokratiberedningen hade ett särskilt tjänstemannastöd, först i form av projektledare och från 2008 fanns en tillsvidaretjänst som
demokratiutvecklare.
Inför valet 2010 gjordes en översyn av kommunens organisation. Då beslutades att
demokratiberedningen skulle upphöra och demokratiutvecklingsfrågorna lades i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott. Motivet till förändringen var framför allt en vilja
att flytta demokratifrågorna närmare ett mer exekutivt beslutsorgan som kommunstyrelsen utgör. Samtidigt drogs tjänsten som demokratiutvecklare in av besparingsskäl.
För närvarande finns inte någon särskild ansvarig på kommunledningsförvaltningen
för att stödja arbetet med utveckling av demokrati och medborgardialog.
Från och med 2015 kommer åter fullmäktige att hantera demokratiutvecklingsfrågorna
i en särskild beredning – demokrati- och kvalitetsberedningen.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att frågan om medborgardialog är ett
angeläget ämne för beredningen att arbeta med. Tidigare erfarenheter visar dock att
det är viktigt att det politiska arbetet stöds på tjänstemannasidan, för vilket det som
nyss nämnts, inte finns några särskilt avsatta resurser.
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Motionen innehåller många angelägna utgångspunkter för ett arbete med medborgardialog. Det är lätt att instämma i att dialogformerna måste upplevas meningsfulla och
ske tidigt i processen, liksom vikten av återkoppling och transparens i hela processen.
Kommunledningsförvaltningen anser att motionen bör kunna ligga till grund för
demokrati- och kvalitetsberedningens arbete. Formerna för detta, t.ex. om arbetet ska
resultera i en särskild plan eller om det finns andra sätt, bör dock beredningen få i
uppdrag att pröva utifrån vad som är mest ändamålsenligt.
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige, att bifalla motionen på så
sätt att den nyinrättade demokrati- och kvalitetsberedningen får i uppdrag att arbeta
med utveckling av olika former av medborgardialog.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen bifalls.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
____
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§ 178 Motion om cykelplan för Hudiksvalls kommun
Dnr 2011-578-008
Ärendebeskrivning
Daniel Pettersson (V) har väckt en motion om att kommunen inleder ett arbete med
att skapa ett sammanhängande och tryggt nät av cykelbanor i Hudiksvall.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Tekniska
nämnden har inte yttrat sig utan överlämnat motionen till byggnadsnämnden som i sin
tur anser att motionen ska anses vara besvarad.
Bara några dagar innan motionen inkom till kommunen skrev kommunledningsförvaltningen fram ett direktiv till att ta fram en cykelstrategi för Hudiksvalls kommun.
Strategin syftar ytterst till att öka cyklingens betydelse som trafikslag och ska enligt
direktiven rymma frågor om infrastruktur, trygghet och säkerhet, drift och underhåll
av cykelvägar, särskilda insatser – t.ex. för barn, samt kommunikation. Arbetet med
cykelplan pågår och väntas vara färdigt för antagande hösten 2014.
Motionen tar främst upp den del av cykelstrategin som berör infrastruktur. En annan
skiljande punkt är att kommunens arbete med cykelstrategi, eller cykelplan som
numera är den vedertagna termen i arbetet, är att motionen synes behandla enbart
Hudiksvalls tätort medan cykelplanen berör hela kommunen, även om fokus av
naturliga skäl särskilt är på staden.
Kommunledningsförvaltningen har bedömt att motionen är helt i linje med delar av
arbetet med att ta fram en cykelplan för Hudiksvalls kommun och bör därför bifallas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen
på så sätt att den behandlas i kommunens arbete med att ta fram en cykelplan för hela
Hudiksvalls kommun.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att motionen ska
anses vara besvarad.
Mikael Löthstam (S) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag
eller till allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Håkan
Rönströms förslag, varvid votering begäres.
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall Håkan
Rönströms förslag röstar JA. Den som röstar bifall till allmänna utskottets förslag
röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit allmänna utskottets förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Birgitta Medin (M), Ann Berg (FP) och Kent Sjöberg (KD) röstar ja.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Siw
Karlsson (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Kåge Wallner (MP) avstår från att rösta.
Omröstningen utfaller med 7 ja-röster mot 7 nej-röster, 1 avstår från att rösta.
Eftersom röstetalet blir lika lägger ordföranden sin utslagsröst till förmån för jarösterna, dvs. Håkan Rönströms förslag. Kommunstyrelsen har således bifallit Håkan
Rönströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

48 (59)

Sammanträdesdatum

2014-08-28

Kommunstyrelsen

§ 179 Motion om avgiftsfria resor med kollektivtrafiken för
asylsökande
Dnr 2014-166-008
Ärendebeskrivning
Margareta Sidenvall (KD)har, i en motion, föreslagit att kommunen inför avgiftsfria
resor med kollektivtrafik som sker inom Hudiksvalls kommun av asylsökande människor som är placerade i kommunen och väntar på asylutredning.
Social- och fritidsnämndens yttrande

Motionen har remitterats till social- och fritidsnämnden för yttrande. Nämnden avstyrker motionen främst av skälet att kommunen inte har något ansvar för uppehälle
och ekonomi för de asylsökande som vistas i kommunen. Det kommunala ansvaret
inträder först när någon får uppehållstillstånd och via Migrationsverket blir placerade i
Hudiksvalls kommun.
Utöver detta redovisar social- och fritidsnämnden att Migrationsverket står för de asylsökandes resor till verket. Vidare har de som bor på boenden och har minst 3 km till
olika former av samhällsservice rätt till tio kollektivtrafikresor per månad för att ta sig
till servicen. Därutöver finns möjlighet att ansöka om särskilt bidrag för bussresor om
det finns särskilda behov, något som dock nyttjas ytterst sällan. Resor utöver detta får
en asylsökande täcka ur dagersättningen.
För det fall kommunen skulle bifalla motionen ser nämnden ingen möjlighet att ha
ansvar för att administrera ett busskortssystem.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen vill därutöver lägga till att det är kollektivtrafikmyndigheten – Landstinget Gävleborg – som sedan 2012 ensamt ansvarar för kollektivtrafiken i länet. Kommunen samverkar med myndigheten, bl.a. genom att planera
fysiskt för kollektivtrafiken och har ansvar för vissa hållplatser. Även inom skolskjutssidan sker stor samverkan. Kommunen har därutöver slutit ett avtal med landstinget
om ett s.k. tillköp av avgiftfria resor för barn och ungdomar – Ung i Glada Hudik. De
avgiftsfria ungdomsresorna omfattar enligt avtalet även asylsökande som är boende
och inskriven på någon skola i kommunen. Ett tillköp av kollektivtrafik är inte någon
rättighet som en kommun har, utan det bygger på att kollektivtrafikmyndigheten fattar
beslut om detta.
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Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan det förefalla ineffektivt om kollektivtrafiken
under långfrekventa tider, t.ex. under för- och eftermiddag, åker runt med en andel
tomma platser, vilka skulle kunna nyttjas av bland andra asylsökande. Det är dock
landstinget som har kostnadsansvaret för kollektivtrafiken och därmed incitamentet att
öka utnyttjandet.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige avslår motionen.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S) bifall till allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
____
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§ 180 Medborgarförslag om bildande av förening och ett
centrum för ”gör-det-självare”
Dnr 2014-153-035
Ärendebeskrivning
Jimmy Westberg, Hudiksvall har, i ett medborgarförslag, föreslagit att ett centrum för
”gör-det-självare” startas i kommunen, för att ta till vara på kunskap om tillverkning
och utveckling och nya idéer.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Medborgarförslaget om ett centrum för ”gör-det-självare” är ett gott exempel på den
anda som finns hos invånare i Hudiksvall som vill bidra till positiv utveckling.
I samband med Framtidspaket Hudik har kommunen tagit initiativ till att bilda en
ekonomisk förening som huvudman för ett utvecklingscenter för Innovationer.
Föreningen Innovativa Hudik ek. för. stiftades i mars 2014 av Hudiksvalls kommun,
Acreo, Fiber Optic Valley, Hudiksvalls Hydraulikkluster och Swedish ICT. Just nu
pågår arbetet med finansieringen för verksamheten vilket förväntas vara klart under
hösten 2014. Då det är klart ska vi fastställa tidsplanen för start, med målet är att
föreningens verksamhet har kommit igång senast december 2014.
Centret ska samlokalisera kluster, bolag och offentliga aktörer som har i uppgift att
stödja entreprenörskap, undersöka och nå marknader och samla och sprida kunskap
med värde för näringslivsutveckling. Huvudsyftet är att erbjuda ett gemensamt stödsystem för personer och företag som har idéer som kan resultera i innovationer, eller
som vill synliggöra utmaningar som behöver kreativa lösningar. Föreningen Innovativa
Hudik kommer att ansvara för utvecklingen av centret som ska bidra till både spets
och bredd inom Hudiksvalls näringsliv och arbetsmarknad.
Viss utrustning kommer att finnas tillgänglig även om avsikten inte är att skapa en
praktisk miljö så som beskrivs i medborgarförslaget. Däremot kommer sannolikt samarbeten inom olika projekt till delar att innebära tillgång till lokaler och utrustning hos
samverkanspartners för de som är involverade i respektive projekt.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
____
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§ 181 Medborgarförslag om att kommunen bör delta i
Naturskyddsföreningens projekt, Operation giftfri förskola
Dnr 2013-505-035
Ärendebeskrivning
Richard Tynér, Hudiksvall, har lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
där han föreslår att kommunen bör delta i Naturskyddsföreningens projekt, Operation
giftfri förskola.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Lärande- och kulturnämndens yttrande beskriver att förskolan i Hudiksvalls kommun
deltar i Operation giftfri förskola från och med hösten 2013. Kommunekolog och
verksamhetschef för förskolan har samarbetet i frågan tillsammans med förskolecheferna i förskolan. Det har resulterat i en inventering och en handlingsplan för fortsatt arbete. Handslingsplanen kommer att följas upp under hösten 2014.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen understryker att detta är ett mycket viktigt arbete och
som är ett led i Hudiksvalls kommuns arbete för att uppnå en Attraktiv och hållbar
livsmiljö. Kommunekologen kommer även fortsättningsvis att vara delaktig i förskolans arbete för en Giftfri förskola
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
____
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§ 182 Medborgarförslag om billigare bussar i centrum
(zon 1)
Dnr 2014-237-035
Ärendebeskrivning
Ulf Nilsson, Hudiksvall, har, i ett medborgarförslag, förslagit att priset på bussresor i
centrum (zon 1) sänks för att stimulera fler att åka buss och därmed minska bilåkandet
i staden.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

2012 skedde en skatteväxling mellan kommunen och landstinget med innebörden att
ansvaret för kollektivtrafiken fördes över till landstinget som utgör s.k. kollektivtrafikmyndighet. Det är därför Landstinget Gävleborgs ansvar att besluta om taxor inom
kollektivtrafiken.
Den som är folkbokförd i en kommun i Gävleborgs län kan väcka medborgarförslag
hos Landstinget Gävleborg.
Med hänvisning till att frågan rör ett ärende som faller utanför kommunens ansvar kan
inte kommunen göra någon prövning i sak. Medborgarförslaget bör på den grunden
avvisas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget
____
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§ 183 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2014-333-214
1

Samrådsyttrande – Detaljplan för del av Åvik 26:14, del av Håstaholmen
Hudiksvall

2

Dnr 2014-334-214
Samrådsyttrande – Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 m.fl.

3

Dnr 2014-277-519
Remiss – Revidering av Trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län

4

Dnr 2014-126-218
Överklagan av Länsstyrelsen beslut om utvidgade strandskyddsområden i
Hudiksvals kommuns kustområde
Dnr 2014-316-430

5

Regeringsbeslut – Begäran om upphävande av regeringens beslut att föreslå
Kuggörarna som Natura 2000-område

6

Sammanträdesprotokoll Regionfullmäktige 2014-05-09 och 2014-06-05
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§ 184 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-06-17 och 2014-08-19
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott - plan 2014-06-17 och 2014-08-19
____
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§ 185 Information från Region Gävleborg
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Regionförbundet Gävleborg.
____
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§ 186 Information från Hälsingerådet
Ärendebeskrivning
Inget finns att rapportera från Hälsingerådet.
____
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§ 187 Aktuell information från kommunchefen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg presenterar projekt-/tidsplan för omorganisation inför
nästa mandatperiod samt informerar om upphandling/bildande av destinationsbolag.
Överförmyndaren Annika Norman informerar kommunstyrelsen om situationen
gällande ensamkommande flyktingbarn/ungdomar i Hudiksvalls kommun.
____
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§ 188 Information från Sundsvallsregionen
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar om att ett förslag till styrdokument (vision
och verksamhetsplan) har arbetats fram, som senare kommer att behandlas i respektive
kommunfullmäktige.
____

Justerandes
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