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Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen den 10 oktober 2017 kl 09:00-12.15, 13.00-14.45

Beslutande ledamöter
Ersättare
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Per Svensson (S)
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Kerstin Rask (S) § 128-135
Bo Nilsson (S)
Gerd Olsson (S) § 140-149
Annika Huber (S)
Kent Kanon (S)
Olle Borgström (S)
Lena Hallqvist (S)
Gerd Olsson (S) § 128-135
Ingvar Persson (S)
Kerstin Rask (S) § 136-149
Gunnel Nordin (L)
Uno Jonsson (S)
Monica Stigås (KD) § 130-149
Daniel Pettersson (V)
Birgitta Medin (M)
Caroline Schmidt (C)
Adam Rydstedt (M)
Jan-Erik Jonsson (C)
Torbjörn Eriksson (SD)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bengt Sahlin (MP)
Patrik Nilsson (SD)
Kommunsekreterare Pia Embretsén,
Övriga närvarande
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria
Larsson, kultur- och fritidschef Anna
Lindqvist
Patrik Nilsson (SD)
Justerare
Justeringens plats och
Kommunledningsförvaltningen,
tid
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Patrik Nilsson

Paragrafer §§ 128-149
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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten
Sammanfattning
Månadsuppföljningen visar att lärandenämndens resultat förbättrat sig sedan
augusti och social- och omsorgsnämndens resultat är försämrat. Den totala
sjukfrånvaron har sjunkit.
bilaga § 128
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar kommunens bidrag till
idrottsföreningar, detta i anledning av att massmedia nyligen publicerat olika
kommuners bidragsnivåer till idrottsföreningar och där Hudiksvalls kommun
enligt den redovisningen lämnar lägst bidrag i länet.
Redovisningen har grundat sig på en enkät där oklara frågeställningar gjorts och
därför inte är rättvisande.
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Dnr 2017-000376 - 042

Delårsrapport 1 januari- 31 augusti 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrapport för 1 januari-31 augusti 2017
Sammanfattning
Föreligger delårsrapport för 1 januari-31 augusti 2017 med helårsprognos.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om uppfyllelsegraden av finansiella
mål och verksamhetsmål, årsprognos, resultat och avvikelser.
När det gäller verksamhetsmål redovisas måluppfyllelse och eventuella åtgärder
för att få ett bättre resultat.
Redovisningen visar att fyra av sex finansiella mål är uppfyllda. Prognosen för
årets resultat pekar på ett underskott och att målet för likviditeten inte kommer
att uppfyllas.
Personalchef Maria Larsson redovisar statistik på sjukfrånvaro, övertid, timtid,
årsarbetare, anställningar och sysselsättningsgrad.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport 1 januari- 31 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000324 - 042

Delårsrapport 2017, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten för delår 2017
Sammanfattning
Prognosen för 2017 för kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 2 700 tkr
totalt vilket kommunfullmäktige tidigare beslutat att tillåta att kommunstyrelsen
att dra över budget med 3 230 tkr.
Ett underskott beräknas under central ledning med ca 1 100 tkr främst
avseende stadsnät och Ostkustbanan.
Kommunledningsstaben redovisar ett underskott på 2,500 tkr vilket beror på
projekten; Hållbar kommunutveckling, Förbättrat företagsklimat och Regional
Innovationsnod Norra Hälsingland. Totalt har 3 230 tkr inte varit budgeterat
eftersom det finansierats från miljö- och sociala investeringsfonderna som
kommunfullmäktige beslutat om den 26 maj 2014 § 82 och den 16 juni 2014 §
110 och 111. Per den 31 augusti har 1 590 tkr förbrukats. Bedömningen är att
projektet Förbättrat företagsklimat inte kommer att förbruka beviljade medel.
Skapande av ett nytt servicecenter med ombyggnad och utrustning på totalt 425
tkr har inte varit budgeterat. Finansiering kommer delvis att ske genom en
internleasing på 5 år.
Ny lösning för kommunens intranät på totalt 655 tkr är en extra kostnad som
inte varit budgeterad. Finansiering kommer även här att ske genom
internleasing på 5 år.
Ekonomienheten beräknar ett överskott på 300 tkr vilket främst beror på
återbetalning av försäkringspremier och lägre kostnader än budgeterat för
regional samverkan. Avgiften till Inköp Gävleborg blir något högre 2017 än
tidigare år men den förändringen fångades upp redan i samband med att
budgeten lades.
Personalenheten redovisar ett överskott på 700 tkr vilket beror på ej återbesatta
tjänster vid föräldraledigheter, lägre kostnad än beräknat för
personalstödstjänsten, återhållsamhet gällande kommunövergripande
arbetsmiljöinsatser, ledarutvecklingsinsatser samt ej ersatta tjänster när fackliga
förtroendevalda varit sjuka.
Den sammanfattande bedömningen är att förvaltningen kommer att klara sin
budgetram för 2017. Reservation för osäkerhet kring driftkostnaderna med
anledning av det ökade tempot i fiberutbyggnaden.
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Vidtagna åtgärder inom förvaltningen är att inte återbesätta 2,2 årsarbetare
vilket innebär en besparing på ca 500 tkr under 2017. För år 2018 innebär det
drygt ca 1 500 tkr. Allmän återhållsamhet råder för återstående delen av 2017
för att möta de underskott som förväntas inom andra områden i kommunen.
En uppföljning av målen har gjorts och flera mål är helt eller delvis uppfyllda.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 89


Tjänsteutlåtande 11 september 2017



Rapport 11 september 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Bengt Friberg
Ulrika Wenn
Maria Larsson
Kent Lundqvist
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§ 131

2017-10-10

Dnr 2017-000331 - 012

Intern kontrollplan 2017, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för internkontroll inom kommunstyrelsen år
2017,
att i internkontrollplan för 2018 skall sjukfrånvaro ingå och redovisas en första
gång i februari, i detta sammanhang ska också genomförda
rehabiliteringsinsatser redovisas
Sammanfattning
Totalt ska fem rutiner/processer kontrolleras inom kommunstyrelsens egen
verksamhet under året, en av dessa kontroller har skett hitintills. Bedömningen
av den processen som kontrollerats är, att den fungerar ganska bra men kan
förbättras. Övriga rutiner kommer att kontrolleras innan årsskiftet.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 91

Beslutet skickas till
Maria Larsson
Annika Lindfors
Ulrika Wenn
Kent Lundqvist
Bengt Friberg
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§ 132

Dnr 2017-000098 - 042

Årsredovisningar och bolagsstyrning Kommunala
bolag 2016
Kommunstyrelsens beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt, samt
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktiebolagens årsredovisningar och revisionsberättelser till
handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har följande fem helt kommunalägda bolag och två
delägda bolag samtliga har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2016.
•

Fastighets AB Glysis

•

Fiberstaden AB (delägt)

•

Glysisvallen AB

•

Hudiksvalls bostäder

•

Hudiksvalls Näringslivs AB

•

Visit Glada Hudik AB (delägt)

•

Forsså Gruppen AB

Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige
1.

fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

2.

se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i
bolagsordningen,

3.

utse samtliga styrelseledamöter,

Justerandes signatur
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4.

se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta
ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas,

5.

utse minst en lekmannarevisor, och

6.

se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som
genom avtal lämnas över till privata utförare. Lag (2014:573).

Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om bolagens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt och dels varit förenligt med
de kommunala befogenheterna.
I respektive bolagsordning framgår ändamålet med bolaget och att det ryms
inom de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 93


Tjänsteutlåtande 12 september 2017



Årsredovisning från Fastighets AB Glysis, Fiberstaden AB (delägt),
Glysisvallen AB, Hudiksvalls bostäder, Hudiksvalls Näringslivs AB,
Visit Glada Hudik AB (delägt) och Forsså Gruppen AB

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige, Fastighets AB Glysis, Fiberstaden AB, Glysisvallen
AB, Hudiksvalls bostäder, Hudiksvalls Näringslivs AB, Visit Glada Hudik
AB och Forsså Gruppen AB
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§ 133

2017-10-10

Dnr 2014-000225 - 026

Ny medlem till gemensam FöretagshälsonämndFöretagshälsa Region Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Sandvikens kommun som ny medlem i gemensamma nämnden
för Företagshälsovård samt
att godkänna upprättat avtal fr.o.m. 1 januari 2018.
Sammanfattning
Bollnäs, Gävle, Ockelbo, Ovanåker och Region Gävleborg har sedan 1 januari.
2015 en gemensam nämnd för Företagshälsovård. Den 1 januari 2016 anslöt sig
Hudiksvalls kommun till denna nämnd.
Sandvikens kommun är intresserad att vara med i den gemensamma nämnden.
Ett nytt avtal fr.o.m. 1 januari 2018 har därför upprättats.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017


Tjänsteutlåtande 12 september 2017



Bilaga 1 11 september 2017



Bilaga 2 11 september 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 134

2017-10-10

Dnr 2017-000201 - 885

Ändring av taxa inom bibliotek gällande utlåning av
TV-spel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta följande avgifter för bibliotekets utlåning av Tv-spel: Förseningsavgift
10 kr/dag/spel. Avgiften gäller från 15 år. Förkommet Tv-spel 700 kr,
att ge nämnden rätt att årligen indexjustera taxan efter prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Sammanfattning
Kultur- och fritidsförvaltningen har behov av att införa nya taxor inom
bibliotek och kulturskola. Bibliotekscheferna i det regionala HelGe-samarbetet
har gemensamt kommit överens om att börja låna ut Tv-spel. De har
tillsammans utarbetat föreliggande förslag på avgifter.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 102


Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 8 maj 2017 § 45



Tjänsteutlåtande 12 april 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 135

2017-10-10

Dnr 2017-000358 - 613

Avgift för Kulturskolan för elever som är skrivna i annan
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta följande avgift för elever på kulturskolan från annan kommun 2 800
kronor per termin, samt
att ge nämnden rätt att årligen indexjustera taxan efter prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Sammanfattning
I och med att kulturskolan är avgiftsfri för kommunens elever finns behov av
att reglera avgiften för de som går i kulturskolan i Hudiksvall men är skrivna i
en annan kommun.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 102


Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 8 maj 2017 § 45



Tjänsteutlåtande 12 april 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 136

2017-10-10

Dnr 2016-000408 - 045

Enångers båtsällskap ansöker om lån för drift av
gästhamn vid Borka brygga
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Enångers båtsällskaps ansökan om lån från kommunen på 1 000 000
kronor till drift av gästhamnen
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Bengt
Sahlin (MP).
Sammanfattning
Enångers båtsällskap ansöker om ett lån från kommunens på 1 000 000 kronor
som skall avskrivas med 200 000 kronor per år i fem års tid. Föreningen vill
anställa en person för att klara av den omfattning som anläggningen vid Borka
brygga kräver idag. Den 7 juni 2017 beslutade kommunstyrelsen at
återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning för att
jämföra villkor för andra båtklubbar i kommunen.
Den 28 april 2004 beviljade kommunfullmäktige ett 15-årigt räntefritt lån på 1,3
miljoner kronor till dåvarande Hudiksvallsfjärdens Sjösportsnämnd HFSN för
upprustning av anläggningarna både i östra småbåtshamnen och vid
Reffelmansvarvet. Bakgrunden var att Hudiksvalls kommun överlät de båda
markområdena till nämnden för att de skulle överta ansvaret för skötsel och
underhåll av anläggningen. I denna uppgörelse ingick att kommunen skulle
bevilja lånet.
Den 29 oktober 2007 beviljade Kommunfullmäktige ett nytt 15-årigt räntefritt
lån på 393 000 kronor för att iordningställa vinterupplagsplatserna vid
Reffelmansvarvet. Skälet var att kommunen skulle exploatera området vid
Varvet och klubben måste flytta vinteruppläggningsplatser för ett hundratal
båtar till Reffelmansvarvet.
I kommunens regler för penninghantering som kommunstyrelsen beslutade den
25 april 2013 framgår följande ”Vid utlåning bör räntan baseras på
marknadsräntorna dvs. vad kommunen själv får betala för sin egen upplåning.
Räntan bör inte läggas lägre än räntan för ett jämförbart lån på marknaden.
Kommunen bör inte låna ut till företag, organisationer, stiftelser, mm utom där
kommunen är ägare eller har andra intressen Säkerhet för utlåningen tas i form
av inteckning i fast egendom, företagsinteckning eller godtagbar borgen enligt
antagen borgenspolicy”.
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Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar att kommunstyrelsen beviljar Enångers båtsällskap ett
avskrivningslån på 5 år på 500 000 kr.
Uno Jonsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker Jonas Holms förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 92


Tjänsteutlåtande 7 september 2017



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 7 juni 2017 § 87



Protokollsutdrag Allmänna utskottet 18 maj 2017 § 55



Ansökan 24 september 2016

Beslutet skickas till
Enångers båtsällskap
Ekonomienheten
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2017-000354 - 060

Ändrad firmateckning 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef
Bengt Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Jan Kroppegård, 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 Majvor
Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika
Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir Filipovic. Ordinarie
attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Samir Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och
Christina Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Samir Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och
Christina Schmitdt att, två i 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 Wirkmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg 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).
Sammanfattning
Med ändring av Kommunstyrelsens beslut 2016-12-06, § 208 Firmateckning
2017 beslutar kommunstyrelsens ovanstående för 2017
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 26 september 2017

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Kent Lundqvist
Bengt Friberg
Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 138

2017-10-10

Dnr 2017-000325 - 002

Kommunchefens vidaredelegation
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att revidera
delegationsordningen. Förvaltningen har gjort ett förslag daterad 2017-09-12 på
kommunchefens vidaredelegation.
Vidarelegationen innehåller 20 beslut som föreslås vidaredelegeras till olika
befattningshavare inom förvaltningen.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 98

Justerandes signatur



Tjänsteutlåtande 13 september 2017



Bilaga 13 september 2017

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 139

2017-10-10

Dnr 2016-000277 - 007

Upprättad handlingsplan med anledning av Långsiktig
ekonomisk analys 2016-2030, Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
PWC har på kommunens uppdrag, våren 2016, gjort en långsiktig analys av
kommunens ekonomi och förutsättningar 2016-2030.
Kommunchef Bengt Friberg presenterar framtagen handlingsplan utifrån denna
ekonomiska långtidsanalys för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 94


Handlingsplan utifrån ekonomisk långtidsanalys 21 september 2017

Beslutet skickas till
Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 140

2017-10-10

Dnr 2017-000133 - 001

Organisation av rekryteringsenheten
Kommunstyrelsen beslutar
att rekryteringsenheten inom social- och omsorgsförvaltningen överförs till
kommunledningsförvaltningens personalenhet från och med 2018-01-01 i
enlighet med tjänsteutlåtandet med följande kompletteringar och ändringar,
att personalenhetens uppdrag blir att arbeta med den dagliga
vikarietillsättningen inom social- och omsorgsförvaltningen,
lärandeförvaltningen och tekniska förvaltningens lokalvård,
att personalenheten i samverkan med berörda förvaltningar arbetar för att
successivt minska vikariepoolens omfattning till förmån för ökad
grundbemanning ute i verksamheterna,
att personalenheten ska bidra för att minska visstidsanställningarna till förmån
för tillsvidareanställningar,
att kommunstyrelsens beslut gällande bemanning i förskolan § 271 2012-11-08
temporärt upphävs,
att erbjuda tillfälligt placerade barnskötare vakanta tjänster inom
lärandeförvaltningen,
att uppföljning av verkställigheten av beslutet sker var 6 månad till
kommunstyrelsen,
att en utvärdering sker under 2020 av beslutet kring rekryteringsenheten.
Sammanfattning
I syfte att minska antalet anställda med visstidsanställningar till förmån för ökad
grundbemanning ute i verksamheterna, samt effektivisera hanteringen av
korttidsbemanningen, föreslås den nuvarande rekryteringsenheten inom socialoch omsorgsförvaltningen upphöra.
Ett förslag har utarbetats som innebär att en kommunövergripande
rekryteringsenhet, till storlek cirka hälften så stor som dagens rekryteringsenhet,
inrättas på kommunledningsförvaltningens personalenhet.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) lämnar ett skriftligt reviderat förslag till beslut och yrkar
bifall till detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

Bo Nilsson (S), Jan-Erik Jonsson (S), Jonas Holm (M), Bengt Sahlin (MP) och
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker Mikael Löthstams förslag.
Beslutsunderlag
 Förslag till beslut 10 oktober 2017


Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 90



Tjänsteutlåtande 11 september 2017

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Personalenheten
Lärandenämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 141

2017-10-10

Dnr 2017-000311 - 006

Sammanträdesplan 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att anta föreliggande förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen 2018.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreliggande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige
2018.
Sammanfattning
Följande sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, år
2018 föreslås:
Kommunstyrelsen:

6 februari, 13 mars, 10 april, 8 maj, 5 juni, 11 september, 9 oktober, 1 nov
(nyvalda, konstituerande), 6 november, 4 december.
Kommunfullmäktige

26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 18 juni, 24 september, 22 oktober
(nyvalda, konstituerande), 26 november, 17 december
Samtliga sammanträden med kommunstyrelsen, förutom den 1 november
(torsdag), hålls på tisdagar.
Samtliga sammanträden med fullmäktige hålls på måndagar.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 30 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sida

PROTOKOLL

24(34)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 142

2017-10-10

Dnr 2017-000330 - 001

Bildande av parlamentarisk grupp med uppdrag att
föreslå framtidslösningar kring skolsituationen i
kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
att till, parlamentarisk grupp med uppdrag att föreslå framtidslösningar kring
skolsituationen i kommunen, utse
Ledamöter

Ersättare

Mikael Löthstam (S) (sammankallande)

vakant (S)

Gerd Olsson (S)

vakant (S)

Charliene Kiffer (V)

Lisa Holmberg (V)

Peter Lagerqvist (M)

Cecilia Natander (M),

Caroline Schmidt (C)

vakant (C)

Nanok Stagnell (MP)

Bengt Sahlin (MP)

Patrik Nilsson (SD)

Torbjörn Eriksson(SD)

Monika Stigås (KD)

vakant (KD)

Eva Rennerfeldt (L)

vakant (L).

att gruppens arbete startar 15 oktober,
att förslag och slutrapport presenteras för kommunstyrelsen senast 31 mars
2019, samt
att delrapporter om gruppens arbete ska redovisas till kommunstyrelsen var
sjätte månad..
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 12 september 2017 § 124 att tillsätta en
parlamentarisk grupp med uppdrag att föreslå framtidslösningar kring
skolsituationen i kommunen.
Grundskolan står inför stora utmaningar med allt fler skolenheter sammantaget
inom den kommunala skolverksamheten respektive de idag verksamma
friskolorna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

Uppdraget till den parlamentariska gruppen blir att hitta lösningar politiskt som
är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva en kvalitativ och
resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument. Detta för att under
överskådlig framtid oavsett politisk majoritet efter valet 2018 och framåt, ge
skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt och skapa
bästa möjliga förutsättningar för elever och personal.
Gruppen kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag.
Beslutsunderlag
 Direktiv 10 oktober 2017


Kommunstyrelsens protokoll 12 september 2017 § 124

Beslutet skickas till
De valda
Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 143

2017-10-10

Dnr 2010-000174 - 501

Yttrande över Trafikverkets Järnvägsplan dubbelspår
OKB delen Stegskogen-Bäling i Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun inte har något att erinra mot föreslagen sträckning
genom kommunen. Kommunen har inte heller någon erinran mot det nya
förslaget om en mindre breddning västerut, samt
att kommunen föredrar den västliga sträckningen och anser att planen ska
kompletteras med ett så centralt stationsläge som möjligt i Harmånger och
Gnarp.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har erhållit rubricerat planförslag för yttrande.
Planområdet berör i sin södra del ca 4 km av kommunen mot gränsen till
Nordanstig. Från Stegskogen upp till Södertjärnen finns reservat för en bred
korridor som i stort följer samma sträckning som befintlig järnväg. En
breddning har skett västerut mellan Långsjön och Vasstjärnen för att möjliggöra
en alternativ sträckning av järnväg och E 4. I utökningen, väster om
Vasstjärnen, kommer en nyckelbiotop att beröras.
I höjd med Södertjärnen delar sig korridoren i två alternativ. Ett östligt
alternativ som följer befintlig bana och ett västligt som löper väster om
Kyrksjön och Harsjön. Korridorerna sammanstrålar åter i höjd med
Harmånger, för att norr därom återigen delas.
Inga detaljplaner berörs i Hudiksvalls kommun.
Genom det stora beroende som Nordanstig och Hudiksvall har av varandra när
det gäller bl.a. arbete, service och utbildning, har även korridorvalet i
Nordanstig betydelse för Hudiksvalls kommun. Kommunerna utgör
tillsammans ett funktionellt arbetsmarknadsområde. Närmare en tredjedel av
Nordanstigs förvärvsarbetande d.v.s. cirka 1000 personer har sin utkomst i
Hudiksvall och den största andelen av Nordanstigs gymnasieungdomar får sin
utbildning i Hudiksvall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 26 september 2017 § 71


Tjänsteutlåtande 12 september 2017

Beslutet skickas till
Trafikverket
Kerstin Oremark

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 144

2017-10-10

Dnr 2017-000336 - 250

Försäljning av Köpmanberget 2:14, östra
kvartersmarken för Djupestrand
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna preliminärt upprättat överlåtelseavtal med Lillskär AB avseende
ifrågavarande område samt uppdra till tekniska förvaltningen att verkställa
beslutet när villkoren är uppfyllda samt förhandlingen är slutförd. Endast
mindre justeringar av avtalsinnehållet medges inom ramen för
kommunfullmäktiges godkännande.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen befinner sig i slutskedet av en förhandling avseende
försäljning av den östra kvartersmarken för Djupestrand till Lillskär AB.
Detaljplanen för Djupestrand tillåter bostäder i fyra våningar för den östra
kvartersmarken.
Byggherren, Lillskär AB, har efter det anbudsförfarande som tillämpats fått en
markanvisning för den östra kvartersmarken inom detaljplaneområdet.
Anbudssumman för denna kvartersmark är 11 200 000 kronor.
Lillskär AB har erhållit bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och avser att
bygga 40 stycken bostadsrättslägenheter i tre huskroppar.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Patrik Nilsson (SD), Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke
Nilsson (C) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker planeringsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 26 september 2017 § 74


Tjänsteutlåtande 14 september 2017



Överlåtelseavtal 14 september 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 145

2017-10-10

Dnr 2017-000255 - 008

Motion om uppföljning av bifallna och besvarade
motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Monika Stigås (KD) har lämnat en motion till fullmäktige med förslag om att
fullmäktige beslutar:
att bifallna motioner, inom sex månader från beslutet i kommunfullmäktige,
skall redovisas av den styrelse, nämnd eller bolag som äger frågan, hur beslutet
genomförts eller hur ärendet framskrider och var det ligger
att besvarade motioner, inom sex månader från beslutet i kommunfullmäktige,
skall redovisas av den styrelse, nämnd eller bolag som äger frågan, hur beslutet
genomförts eller hur ärendet framskrider och var det ligger.
Motionären framhäver att det upplevs som svårt för kommunfullmäktige att se
om bifallna motioner har genomförts, därför att det bland annat saknas ett
tidsperspektiv för beslutets genomförande. När det gäller motioner som anses
besvarade, med motivering att det som föreslås redan är på gång och kommer
att genomföras i en eller annan form, så försvinner de efter klubbslaget från
kommunfullmäktiges uppsikt vilket underminerar möjligheterna att se om och
när det blivit genomfört eller slutfört.
Det pågår ett utvecklingsarbete i kommunen inom området styrning och
ledning med fokus på uppföljningsarbete för de mål som är satta.
Uppföljning när det gäller motioner kommer att ingå som en del i den
översynen. Det arbetet kommer att påbörjas under 2018.
Beslutsgång
Bengt Sahlin (MP) yrkar bifall till första att-satsen i motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Bengt Sahlins förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 96


Tjänsteutlåtande 31 augusti 2017



Motion 19 juni 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 146

2017-10-10

Dnr 2015-000526 - 035

Medborgarförslag om reflexvästar till skolorna
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Den 21 mars 2016 beslutade kommunfullmäktige att ett medborgarförslag från
Ingrid Durhem får väckas och att kommunstyrelsen får ta beslut i ärendet.
Ingrid Durhem föreslår att kommunens ska sponsra invånarna med
reflexvästar.
Inom kommunens egna verksamheter som t.ex. förskolor, HVB-hem och Forsa
Rehab finns reflexvästar att låna vid olika uteaktiviteter.
Reflexvästar till alla invånare är dels en investering och framförallt krävs det en
administration för detta.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 21 september 2017 § 100


Tjänsteutlåtande 11 september 2017



Medborgarförslag 10 december 2015

Beslutet skickas till
Inger Durhem
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

§ 147

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid ett samrådsmöte mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet diskuterades
mellankommunal samverkan i länet och en organisation för samverkan i
gemensamma frågor i länet.
Vid senaste mötet med Hälsingerådet diskuterades bla följande frågor; avtal om
polisverksamhet, polisens bemanning, gemensam portal om varumärket
Hälsingland, Inköp Gävleborg, rapport om stadgeändring Hälsingeutbildning
ekonomisk förening.
Inköp Gävleborg

Gävle kommun har lämnat in en utträdesansökan ur Inköp Gävleborg.
Majvor Westberg-Jönsson meddelar att Inköp Gävleborg har en ekonomi i
balans, ca 3000 avtal och 96% samordnade upphandlingar.
Sundsvallsregionen

Vid senaste mötet med Sundsvallsregionen avhandlades följande; studiebesök
med presentation av Mittuniversitets verksamhet, önskemål om samarbetsavtal
mellan kommunerna, infrastruktur, kompetensförsörjning och rekrytering av
samordnare.
Nya Kommunallagen

Bengt Friberg redogör för nyheterna i Nya kommunallagen som träder i kraft
vid årsskiftet.
Övrig information

Bengt Friberg redogör för en klorincident vid Iggesunds badhus, verksamheten
vid Kulturhuset och förtätning av fiberutbyggnad i tätorten Hudiksvall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-10-10

§ 148

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Gävle kommuns uppsägning av medlemskapet i Inköp Gävleborg.
Dnr 2017-323
Yttrande över Betänkandet Nästa steg ? -Förslag för en stärkt minoritetspolitik.
Dnr 2017-269
Yttrande över rapport Nya ungdomspåföljder. Dnr 2017-268
Protokoll 2017-09-08 AB Hudiksvallsbostäder
Protokoll 2017-08-25 Samordningsförbund Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 149

2017-10-10

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Allmänna utskottets protokoll 2017-09-21
Yttrande över remiss Ds 2017:15 Nya Ungdomspåföljder. Dnr 2017-268- 113
Yttrande över remiss SOU 2017:60 Nästa steg ? Förslag för en stärkt
minoritetspolitik. Dnr 2017-269-100
Överklagande av Mark- och miljödomstolens domslut gällande föroreningar av
grundvattnet i Hamre, Hudiksvalls kommun. Dnr 2015-035-349

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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