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Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 3 december 2019 kl 09:00-10:30

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Kent Kanon (S)
Per Svensson (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Ulrica Högberg (V)
Alf Norberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Bo Nilsson (S)
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M)
Cecilia Natander (M)
Anita Höglund (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Anna Guldbrand (C)
Lars Sjögren (L)
Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, personalchef
Maria Larsson och ekonom Caroline Blixt.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Caroline Schmidt (C)
Kommunledningsförvaltningen, 2019-12-09 kl 09:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Caroline Schmidt

Paragrafer §§ 190-208
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§ 190

2019-12-03

Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens verksamhet,
ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om kommunstyrelsens ekonomiska
utfall per sista november 2019. Årsprognosen pekar på +4 miljoner kronor.
Det förklaras av ökade hyresintäkter för stadsnätet i anledning av förtätning
inom främst Hudiksvalls tätort, överskott i kulturhusets verksamhet och
vakanshållna tjänster.
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Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om kommunens ekonomiska
resultat per november 2019.
Social- och omsorgsnämnden visar ett preliminärt resultat jan-nov på -44,9 milj
kr, Tekniska nämnden (den skattefinansierade delen) visar ett preliminärt
resultat jan-nov på -8,0 miljoner kr. Utfallet för verksamheterna och helåret
prognostiseras till -53,5 miljoner kronor vilket är princip det samma som vid
förra prognosen.
Personalchef Maria Larsson informerar om att sjukfrånvaron fortsätter att
sjunka även den långa sjukfrånvaron.
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§ 192

Dnr 2019-000778 - 042

Budget och verksamhetsplan för 2020,
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens driftbudget för år 2020 samt
att fastställa verksamhetsplanen för år 2020.
Sammanfattning
Den 17 juni 2019 beslutade kommunfullmäktige om en plan inkluderande
nettobudget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål med indikatorer och särskilda uppdrag för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning tilldelas en nettobudget motsvarande
drygt 109,8 miljoner kronor varav 506 tkr är riktade medel till Movexum 300
tkr, Hållbar kommun,100 tkr, logistiknav 65 tkr och bidrag till pensionärsföreningar 41 tkr.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om en centraliserad organisation genom
att flytta vissa kompetenser till kommunledningsförvaltningen. En budgetram
motsvarande drygt 16,2 miljoner har därför överförts från övriga nämnder till
kommunstyrelsen.
Detta innebär att kommunstyrelsens nettoram är drygt 126,1 miljoner kronor
för år 2020.
Budgetfördelning
I förhållande till 2019 års driftbudget är ingen indexuppräkning gjord i 2020 års
ram, det gäller både löneökningar och övriga kostnader. Ramökningen beror på
medel för personalkostnader som överförts från nämnderna.
I budgetförslaget har följande beaktats
•

Personalkostnaderna är uppräknade med 2,.15%

•

Arvodena till förtroendevalda är uppräknade med 2,25%.

•

Intäkter från omställningsfond, 200 tkr

•

Ny inköpsorganisation, 3491 tkr
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Budgetanpassning

För att komma ner i budgetram föreslås följande anpassningar.
Nivå
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf
Klf

Aktivitet
Minskat bidrag till HNA
Minskat bidrag till Visit Glada Hudik
Översyn av arrenden
Samverkan löneadm. I Hälsingland
Ledarutveckling
Utbildning arbetsmiljö
Personalstöd
Vakanshållning/neddragning av tjänster
telefoni/växel
Ökat intäktskrav på Kulturhuset
Hyra fibernätet

tkr

Totalt

Anm
300
200
200 300 år 2021
0 700 tidigast 2021
100
100
100
1650
0 300 tidigast 2021
500
150

3300
3300

Anpassningsbelopp

Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika Söderström (C), Anton Stark
(C), Ulrica Högberg (V), Alf Norberg (V) och Patrik Nilsson (SD) meddelar att
de ej deltar i beslutet.
Henrik Persson (S), Annika Huber (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 219
Tjänsteutlåtande 2019-11-12
Verksamhetsplan 2019-11-06

Beslutet skickas till
Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-12-03

Kommunstyrelsen

§ 193

Dnr 2019-000782 - 045

Upplåningsramar och kommunal borgen 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2020 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 200 mkr (varav va-renhållning 46 mkr). Kommunens nyupplåning förorsakas av en hög årlig investeringstakt,
att under 2020 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 51 mkr (varav va-renhållning 51 mkr),
att under 2020 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 130 mkr gällande nyupplåning och med 395 mkr avseende
omsättning av lån. Hudiksvallsbostäder planerar för nya gruppboenden i
Iggesund och Sanna samt ett trygghetsboende i Ängebo. Till detta kommer
eventuellt en uppstart av nybyggnation på Kattvikskajen,
att under 2020 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) 10 mkr gällande ny upplåning och med 2 mkr avseende omsättning av lån. Ombyggnation med kontorsförtätning planeras för plan 4 i
Guldsmeden,
att under 2020 såsom för egen skuld ingå borgen för Forssågruppen AB
(556241-6494) med 31 mkr gällande omsättnings av lån,
att under 2020 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 15 mkr gällande ny upplåning samt 3 mkr avseende omsättning av
lån. Glysisvallen AB planerar för investering i energieffektivisering under 2020,
samt
att Hudiksvalls Kommun har en företagskredit hos Nordea på 200 mkr. Av
denna fördelas vidare till bolagen enligt följande:
Glysisvallen AB

5 mkr

Fastighets AB Glysis

15 mkr

Forssågruppen AB

1 mkr

Hudiksvalls Näringslivs AB 1 mkr

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

9(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-12-03

Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis
beslut om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar
för kommunens egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 220
Tjänsteutlåtande 2019-11-04

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-12-03

Dnr 2019-000783 - 045

Borgensavgift och kredittillägg för kommunens
finansiella koncern 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för de lån som upptas mot kommunal borgen enligt fastställda årliga ramar
för 2019 (Kommunfullmäktige § 171 2018-12-17) ska marknadsmässig
borgensavgift tas ut av koncernens företag, borgensavgiften fastställs utifrån
jämförelse av lån med pantbrev och lån med kommunal borgen,
att i den marknadsmässiga borgensavgiften 2019 ska inkluderas 0,04 % för att
koncernföretagen undviker kostnaden för att ta ut pantbrev, samt
att koncernföretagen för 2019 ska erlägga kredittillägg på nyttjad koncernkredit
med 0,1 %.
Sammanfattning
Enligt EU-regler och lagen om allmännyttiga bostadsbolag ska kommunerna, i
det fall de går i borgen, ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för
den ekonomiska fördel det innebär för de kommunala bolagen. Kravet på
marknadsmässighet innebär även att avgiften inte får vara för hög vilket skulle
kunna betraktas som en otillåten värdeöverföring.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 221
Tjänsteutlåtande 2019-11-04

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 195

2019-12-03

Dnr 2019-000784 - 002

Firmateckning 2020
Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningsförvaltningens förslag
Sammanfattning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09, § 72, Firmateckning
2019 föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen besluta följande
för 2020:
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Jonas Holm, jämte kommundirektör Bengt
Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk
chef Anna-Karin Ragnarsson, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser,
väcka, utföra och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar, exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar
av olika slag, samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka kommunens
talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm,
kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv
Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg,
Agneta Johansson och Lena Johansson. Ordinarie attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och Fredrika Brink att, två i
förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från
Hudiksvalls kommuns bankräkningar och Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och Fredrika Brink att, två i
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förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från
Hudiksvalls kommuns donationsfonders (innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen, Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen,
Grundskolestiftelsen, Gymnasiets allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets
regionala elevstiftelse, Gymnasiets allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda
elevstiftelse, AB Iggesunds bruks stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1
och 2, R Frykmans stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L
Lundströms musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wikmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond, Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar Åhs gåvofond) bankräkningar,
att bemyndiga kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg, Erik Andersson och Ulrika Sundberg
att, två i förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg
samt ekonomichef Kent Lundquist att, två i förening, uppta nya lån och omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna skuldförbindelse, samt
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg
samt ekonomichef Kent Lundquist att två i förening, teckna borgen inom av
kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande ny upplåning och omsättning av lån för kommunens bolag.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 222
Tjänsteutlåtande 2019-11-04

Beslutet skickas till
Ekonomienheten, Mikael Löthstam, Jonas Holm, Bengt Friberg, Kent
Lundqvist, Anna-Karin Ragnarsson

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000124 - 100

Uppföljning internkontrollplan kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen,
att anta föreslagna åtgärder,
att följa upp att GDPR policy, riktlinjer, rutiner efterlevs och är kända i verksamheten, samt
att följa upp Planerade åtgärder utifrån PwC rapport avseende granskning intrångsskydd i nästa års plan för internkontroll.
Sammanfattning
Internkontrollen är fördelad dels på kommunstyrelsens egen verksamhet och
dels på övergripande verksamhet.
För 2019 har kommunledningsförvaltningen utfört internkontroll på följande
rutiner/processer/system:
Egen verksamhet;
• Planerade åtgärder utifrån PVC rapport avseende granskning intrångsskydd
• Månadsvisa ekonomiska uppföljningen och prognos på förvaltningen
• Aktivitet i sociala medier och på externa webbplatser
• LAS-dagar för timavlönade
• Kunskap om diarieföring
• Förrapporterad frånvaro i Medvind
• Att GDPR policy, riktlinjer, rutiner efterlevs och är kända i verksamheten,
kontrollen på denna rutin kommer att utföras efter denna rapportering och
därav föreslås uppföljningen flyttas till nästa års internkontrollplan.
Övergripande verksamhet;
• Delegationsordning känd och efterlevs hos KS och nämnder
• Håller tidsplanerna för ej verkställda beslut i särskilt boende och gruppbostad
samt handläggningstider inom bygglov
• Att tillförlitliga ekonomiska månadsprognoser redovisas
• Ej attesterade fakturor vid månadsskifte
• Betalning av leverantörsfakturor i tid
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• Kommunens arbete med tillgänglighet
• Efterlevnad av ny lag om webbtillgänglighet
• Att analys av sjukfrånvaron genomförs
Enligt reglementet ska utfallet bedömas som 1 bra, 2 ok men behöver förbättras eller 3 mindre bra.
Bedömningen av dessa processer är att två processer fungerar bra, rutinen inom
området månadsvisa ekonomiska uppföljningar och prognoser på förvaltningen
och rutinen att analys av sjukfrånvaron genomförs. Tio processer/rutiner
fungerar ganska bra men behöver förbättras. Två processer/rutiner fungerar
mindre bra. En av dessa planerade åtgärder utifrån PwC rapport avseende
granskning intrångsskydd förslås återkomma på kommande års internkontrollplan för att ytterligare stickprov på åtgärder bedöms vara viktiga. En av de
femton kontrollerna, att GDPR policy, riktlinjer, rutiner efterlevs och är kända i
verksamheten, har inte kontrollerats ännu. Det ska ske innan december månads
utgång och därav föreslås också denna kontrollpunkt följa med till nästa års
intern kontrollplan.
Exempel på åtgärder för förbättringar av processerna eller rutiner beskrivs i
bilagda uppföljningsplaner, se fler kommentarer i mallen.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 224
Tjänsteutlåtande 2019-11-06
Rapport 1 och 2 2019-11-06

Beslutet skickas till
Samtliga enheter på kommunledningsförvaltningen
Kvalitetsstrategen
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Dnr 2019-000177 - 610

Lärandenämndens rapport ang Skolstruktur i
Hudiksvalls kommun
Sammanfattning
Lärandenämndens ordförande Jonas Holm (M) lämnar rapport om lärandenämndens uppdrag att fortsätta arbetet med delar av skolstrukturutredningen
som ska utmynna i en jämlik och likvärdig skola som uppfyller lagens krav.
Bland annat följande kom fram vid redovisningen:
Arbetet startades direkt och fortgår
Arbetet följer två spår, skolstrukturutredningen och budget 2020, som ekonomiskt hör ihop på olika sätt.
Alla siffror gås igenom och analyseras och konsekvensbeskrivningar upprättas.
Det kommer att ta tid och en politisk enighet eftersträvas.
En tidsplan är framarbetad och presenteras.
Det är viktigt med dialog med föräldragrupper för att höra deras idéer och synpunkter.
Ordförande tackar för informationen.
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2019-12-03

Dnr 2019-000242 - 100

Genomlysning av taxor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till nya taxor och avgifter som föreslås träda i kraft den 1
feb 2020, samt
att vägledande för årliga prisjusteringar ska vara PKV (prisindex för kommunal
verksamhet) vilket innebär att nämndernas beslut om taxehöjning enligt PKV
inte behöver beslutas av kommunfullmäktige. Taxorna avrundas till helt krontal
nedåt.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 § 170 att uppdra till
kommunstyrelsen att göra en bred översyn av samtliga taxor och avgifter i
kommun.
Ärendets beredning
Ekonomichef Kent Lundquist och ekonomiadministratör Caroline Blixt lämnade en delrapport till kommunstyrelsens allmänna utskott 16 maj 2019.
Kommunledningsförvaltningen har löpande haft en dialog med samtliga förvaltningar kring taxor och avgifter. Utgångspunkten var att höja avgifterna med
ca 10 % eftersom vissa taxor har släpat i höjningar samt att vissa avgifter har
varit förhållandevis låga. Efter remissvar från förvaltningarna har höjningarna i
flera fall och pga av olika omständigheter hamnat på en annan nivå. Det har
varit ett omfattande arbete som i vissa stycken även har varit komplicerat. Förslaget skickades på remiss till berörda nämnder som svarat på remissen.
Kommunledningsförvaltingen har beaktat nämnderna remisser och nytt förslag
till taxor och avgifter har tagits fram.
På SKL:s hemsida står att läsa att prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
• SKL publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling.
Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning
av sektorns kostnadsutveckling.
• PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.
• PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.
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Beslutsgång
Annika Huber (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika Söderström (C) och Anton
Stark (C) meddelar att de ej deltar i beslutet när det gäller andra att-satsen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 215
Tjänsteutlåtande 2019-10-22
Taxor 2019-10-22
Byggnadsnämnden 2019-10-08 § 86
Tekniska nämnden 2019-09-23 § 109
Social- och omsorgsnämnden 2019-09-19 § 124
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-08-29
Bilaga social- och omsorgsförvaltningen 2019-08-29
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-18 § 85
Bilaga kultur- och fritidsförvaltningen 2019-09-18
Lärandenämnden 2019-09-12 § 76
Norrhälsninglands Miljö- och räddningsnämnd 2019-09-05 § 59
Allmänna utskottet 2019-06-13 § 107
Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 170

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 199

2019-12-03

Dnr 2019-000756 - 406

Taxa enligt livsmedelsområdet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen,
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), samt
att taxan träder ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om ikraftträdande.
Sammanfattning
SKL har i cirkulär 19:41 meddelat landets samtliga lokala tillsynsmyndigheter
om de konsekvenser EU´s nya kontrollförordning som träder ikraft 14
december 2019 för kommunerna initialt.
För att säkerställa att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd kan ta betalt
för livsmedelskontrollen efter årsskiftet, behöver fullmäktige i Hudiksvall och
Nordanstig besluta om nya taxebestämmelser som överensstämmer med begreppen i kontrollförordningen. Utan nya taxor kommer nämnden tappa
närmare 2 miljoner kronor i intäkter och helt sakna finansiering av kontrollen
som enligt reglering måste vara fullt taxefinansierad.
SKL har utarbetat ett förslag till ny taxa. Detta förslag ska kompletterats med
uppgifter om gällande timavgifter. I ett yttrande från Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd med anledning av Hudiksvalls kommuns övergripande
taxeöversyn, har nämnden efter en ny beräkning av de faktiska kostnaderna för
tillsynen, föreslagit att båda kommunernas fullmäktige beslutar om en höjning
av timavgiften för livsmedelskontrollen till 1092 kr från och med 2020. Denna
summa har därför införts i det nya taxeförslaget.
SKL ser behov av ytterligare förändring av taxan redan under hösten 2020. En
översyn av deras index kommer troligtvis också ske kommande år. För att
säkerställa en indexhöjning inför 2021 föreslås ändå en höjning med PKV.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 228
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2019-10-10 § 72
Taxa

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 200

Dnr 2019-000196 - 705

Ansöknings- och tillsynsavgifter/taxa för tobaksförsäljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avgift för ändring av tillstånd ska vara 6 000 kr,
att avgiften får tas ut så snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, samt
att avgiften ska höjas årligen med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
från och med 2021.
Sammanfattning
Inför nya tobakslagen som trädde ikraft 1 juli 2019, fastställde fullmäktige i
Hudiksvall respektive Nordanstig avgifter för prövning av tillstånd och tillsyn
av tobaksvaror och liknande produkter.
Det har nu uppmärksammats att det i taxan saknas möjlighet att ta betalt för
handläggningen av ändringar av olika slag som kan ske av tillstånd, exempelvis
bolagsändringar. Dessa ändringar kräver också utredningar dock i något mindre
omfattning.
Det är rimligt att via taxan även ta betalt för den handläggning som ändringar
innebär. I annat fall skulle detta belasta skattekollektivet. Länets övriga
kommuner har taxa för ändring av tillstånd enligt nedan:
Kommun

Nytt tillstånd

Ändring av tillstånd

Gävle

10 650 kr

5 150 kr

Södra Hälsinglands
räddningsförbund

9 600 kr

7 000 kr

Ljusdal

9 600 kr

5 900 kr

Sandviken/Hofors/Ockelbo 8 750 (förslag på väg
kommuner (VGS)
upp)
Hudiksvall/Nordanstig

Justerandes signatur

4 360 (förslag på väg
upp)

8 000 kr
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Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har för närvarande lägst avgift för nya
tillstånd. Omfattningen på de utredningar som behövs för prövning av nya tillstånd och anmälningar om ändringar är lika i hela landet. Utifrån detta bedöms
det motiverat att anta en avgift för ändring av tillstånd som till viss del kompenserar den lägre prövningsavgiften.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 227
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2019-10-10 § 71
Kommunfullmäktige 2019-04-29 § 76

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 201

2019-12-03

Dnr 2019-000082 - 001

Ansökan om investeringsbidrag till Delsbo Folkets Hus
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo Folkets Hus ett investeringsbidrag på max 401 000 kronor ur
kommunstyrelsens oförutsett,
att utbetalningen sker när föreningen redovisat att Boverket beviljat sin del samt
att föreningen redovisat sin egeninsats, samt
att verifikation mot upparbetade kostnader redovisas.
Sammanfattning
Delsbo Folkets Hus ansöker om ett investeringsbidrag på 401 000 kronor från
Hudiksvalls kommun för upprustning av kök. Totala kostnaden för
investeringen är 1 338 000 kronor. Föreningen har sökt 669 000 kronor från
Boverket. En förutsättning för att Boverket ska bevilja bidraget är att 30 % av
projektets kostnader finansieras av Hudiksvalls kommun. Resterande 268 000
kronor är egen finansiering från föreningen.
Syftet med projektet är att rusta hela köket vilket innebär byte av matta, inredning och köksutrustning. Målet med projektet är att kunna ta emot fler och
större konferenser samt fler aktiviteter vilket i dag försvåras av den slitna utrustningen.
Delsbo Folkets Hus är tidigare beviljad samma belopp från Kommunstyrelsen
(2019-03-12). Eftersom Boverket då avslog ansökan och föreningen sökt på
nytt behövs nytt beslut från Kommunstyrelsen.
Kultur– och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja
Delsbo Folkets Hus ett bidrag på 401 000 kr för upprustning av kök under förutsättning att övrig finansiering kan ordnas.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 223
Tjänsteutlåtande 2019-11-11
Ansökan 2019-10-07
Kommunstyrelsen 2019-03-12 § 45
Ansökan och bilaga 1-2 2019-01-30
Beslutet skickas till
Delsbo Folkets Hus
Ekonomienheten
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2019-12-03

Dnr 2019-000785 - 430

Ansökan om medel för våtmarksrestaurering i
Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 120 000 kr per år i tre år (2020-2022) för anläggning och restaurering
av våtmarker inom kommunen, samt
att finansiering om 120 000 kr för år 2020 tas ur kommunstyrelsens oförutsett
och att resterande års finansiering beaktas inom ordinarie budgetarbete.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten söker 360 000 kr under en treårsperiod ur
kommunens miljöinvesteringsfond. Medlen skall användas till anläggning och
restaurering av olika typer av våtmarksområden inom kommunen. Syftet är
naturvårdsskäl, binda koldioxid från atmosfären samt en anpassning till klimatförändringarna. Pengarna kommer att växlas upp med statliga och i viss mån
privata medel och kan på så sätt generera en betydande summa till åtgärder
inom kommunen.
Ärendet har tidigare beretts av styrgruppen för ekologisk hållbarhet vilka ställts
sig positiva till ansökan.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Ulrica Högberg (V) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 225
Tjänsteutlåtande 2019-11-12
Tjänsteutlåtande 2019-11-04

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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§ 203

2019-12-03

Dnr 2019-000683 - 140

Utvärdering av kommunens deltagande i
Coompanion Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att uppmana social- och omsorgsnämnden vidta lämpliga åtgärder utifrån
rapporten, samt
att uppdra till social och omsorgsförvaltningen att inkomma med en skriftlig
uppföljningsrapport till allmänna utskottets sammanträde 19 mars 2020.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2019-09-26 att ge förvaltningen i
samråd med social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag
för utvärdering av kommunens deltagande i Coompanion Gävleborg.
I Hudiksvalls kommun finns fem sociala företag; Hushållsfixarna, Jycklig,
Kraftkällan, Kraterkraft och Nykraft. Samtliga är så kallade arbetsintegrerade
sociala företag (ASF). Det innebär att de, förutom att sälja varor och/eller
tjänster som andra företag, har som övergripande mål att genom arbete och
delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv. Människor som av
olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete.
Coompanion Gävleborg

Coompanion är ett kooperativt utvecklingscenter som arbetar med att ge stöd
och rådgivning till människor som vill starta eller redan driver värderingsstyrda
kooperativa företag i Gävleborgs län.
Social- och omsorgsförvaltningen, har en överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap (IOP) med Coompanion. Hudiksvalls kommun ger ett
ekonomiskt bidrag motsvarande 578 000 kronor per år Enligt överenskommelsen ska Coompanion fungera som handledande och stödjande organisation till de sociala företagen i Hudiksvalls kommun. Som exempel på stöd till
de sociala företagen nämns att Coompanion ska:
Uppföljning

Social-och omsorgsförvaltningen har gjort en uppföljning av de sociala företagen har för uppfattning om stödet från Coompanion. Rapporten som är
daterad 2019-10-03 konstaterar att de sociala företagen i Hudiksvall har ett fort-
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satt stort behov av råd och stöd i sina verksamheter, och att detta behov i dagsläget – sånär som hos ett av företagen – inte verkar fyllas av Coompanion så
som det var tänkt enligt avtalet
Majoriteten av företagen uppfattar att tillgängligheten till råd, stöd och utbildning via Coompanion minskat väsentligt, framför allt de senaste två, tre
åren. De saknar det stöd, med besök på plats i verksamheten samt råd och stöd
i enskilda ärenden och utbildning utifrån behov, som fanns tillgängligt tidigare.
Flera företag uppger också att de saknar det stöd som tidigare fanns i kontakten
med myndigheter som arbetar med de målgrupper som de sociala företagen
vänder sig till i sitt arbetsintegrerade uppdrag. Det är därför viktigt att socialoch omsorgsnämnden tillser att Coompanion lever upp till avtalet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 226
Tjänsteutlåtande 2019-11-05
Rapport 2019-11-04
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 149
Avtal 2016-04-05

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Allmänna utskottet
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2019-12-03

Dnr 2019-000034 - 008

Motion Ursprungsmärk de köttråvaror som serveras i
kommunens verksamheter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad i och med tekniska nämndens uppmaning till kostenheten att publicera information om upphandlingskrav och leverantörer på
kommunens hemsida.
Sammanfattning
Monica Stigås, Peter Åkerström, Kent Sjöberg och Lars Österberg, samtliga
Krisdemokraterna, har inkommit med en motion om att man ska ursprungsmärka de köttråvaror som serveras i kommunens verksamheter.
Tekniska nämndens yttrande

Kommunfullmäktige har tidigare avslagit en motion i detta ärende.
I motionen står att den ökande antibiotikaresistensen i världen är fortfarande
oroväckande och klassas av FN som ett av de stora hoten mot folkhälsan.
Antibiotikabehandling av djur i tillväxtbefrämjande syfte är fortfarande en av
orsakerna till den explosiva resistensutvecklingen. Sverige är ett föregångsland
och förbjöd redan 1986 antibiotika till djur i tillväxtbefrämjande syfte och införde även ett kontrollsystem för att tillse att lagen efterlevs. Först 2006 förbjöds detsamma i EU men kontrollsystem saknas i de flesta länder för att
garantera att lagen efterlevs vilket med all tydlighet inte ännu sker.
En uttalad motivering till varför den förra motionen avslogs utgick från att t.ex.
den demenssjuke på äldreboendet eller barnet på förskolan inte har något annat
val än att äta det som serveras och att en ursprungsmärkning därför inte skulle
ha den minsta påverkan på t.ex. klimatet. I motsats till detta kan noteras att
köttets ursprungsland är en allt vanligare fråga som ställs av våra allt mer miljöklimat- och folkhälsomedvetna grundskole- och gymnasielever. Oavsett
kundernas valmöjligheter skulle en ursprungsmärkning ha direkt inverkan på
kommunens kostenhet och dess leverantörer. Vare sig kommunen som
levererar den färdiglagade maten eller någon av kommunens råvaruleverantörer
skulle vilja skylta med att köttråvaran importerats från Argentina eller något
annat fjärran land med de klimatavtryck detta ger eller att man erbjuder antibiotikaladdad köttråvara från något av EU:s medlemsländer. Därmed kommer
de av ren självbevarelsedrift att välja bort produkter som skapar negativ
publicitet. Att köttråvarans ursprung är deklarerad äger alltså fortfarande sin
giltighet ur såväl konsumentupplysnings- som hållbarhetsperspektiv.
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Tekniska nämnden ber kostverksamheten om att på kommunens hemsida lägga
ut information om upphandlingskrav och leverantörer.
Tekniska nämnden förslår kommunfullmäktige att avslå motionen
Kommunen använder svenskt närproducerat och ekologiskt i så stor
utsträckning det är möjligt utifrån de livsmedel kommunen har avtal på. Att
som motionärerna vill att allt ska ursprungsmärkas kräver mer resurser och
därmed ökade kostnader.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Anton Stark (C), Ulrica Högberg (V) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
motionen.
Peter Åkerström (KD) önskar få noterat till protokollet att han tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Anton Starks med fleras förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14 § 217
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 202
Tekniska nämndens protokoll 2019-09-23 § 99
Tjänsteutlåtande tekniska nämnden 2019-09-23
Motion 2019-01-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-12-03

Dnr 2019-000719 - 799

Remiss Personlig assistans för samtliga hjälpmoment
som avser andning och måltider i form av sondmatning
Kommunstyrelsen beslutar
att till regeringskansliet lämna remissvaret: att Hudiksvalls kommun inte har
några synpunkter på promemorian Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning, under förutsättning att detta blir kostnadsneutralt för kommunerna.
Sammanfattning
Samtliga kommuner och intresseorganisationer i landet har fått i uppdrag att
lämna remissvar till promemorian S2019/04168/FST. I remissen ligger att
regeringen vill ha synpunkter på förslaget eller materialet i promemorian. Verksamheten Omsorgen om personer med funktionsnedsättning har inget att
tillägga gällande remissen.
Social- och omsorgsnämnden har föreslagit att kommunstyrelsen lämnar
remissvaret att kommunen inte har några synpunkter på eller tillägg till promemorian.
Beslutsgång
Ulrica Högberg (V) yrkar bifall till social och omsorgsnämndens förslag med
tillägget att det blir kostnadsneutralt för kommunerna.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till social och omsorgsnämndens förslag med
Ulrica Högbergs tillägg.
Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att han tillstyrker social och
omsorgsnämndens förslag med Ulrica Högbergs tillägg.
Beslutsunderlag
Promemorian
Social- och omsorgsnämndens protokoll

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Social- och omsorgsnämnden
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§ 206

2019-12-03

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Inget möte har genomförts sedan förra rapporteringen.
Sundsvallsregionen

Inget möte har genomförts sedan förra rapporteringen.
Övrig information

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och kommundirektör Bengt
Friberg informerar om kommunsamråd mellan länets kommuner som ägt rum
där bland annat följande frågor var aktuella:
-arbetsförmedlingens organisation
- information från försvarsmakten angående totalförsvaret, skyddsobjekt, civilförsvaret, lagerhållning av mediciner mm
- Inköp Gävleborgs avveckling
En gemensam skrivelse, från samtliga partier i kommunfullmäktige, med krav
att Rikskronofogden och Regeringen omprövar beslutet att Kronofogden ska
avveckla kontoret i Hudiksvall, upprättas vid sammanträdet och skickas till berörda myndigheter.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Skrivelse från Hälsinglands museum ang värdet av och underhållsbehovet av
fd. cementmagasinet i Hudiksvall. Dnr 2019-000777 010
2. Namninsamling i samband med Global week for future. Dnr 2019-000771
000 (finns tillgängligt på sammanträdet)
3. Länsstyrelsens beslut om fördelning av anvisningar år 2020 till kommuner i
Gävleborgs län. Dnr 2019-000802 130
4. Protokoll AB Hudiksvallsbostäder 2019-10-25 (finns tillgängligt på sammanträdet)
5. Protokoll Hälsingerådet 2019-10-16 (finns tillgängligt på sammanträdet)
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§ 208

2019-12-03

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
1. Allmänna utskottets protokoll 2019-11-14
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