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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar en årsprognos för resultat före
finansnetto för januari till april 2017 som visar en avvikelse på ca -50 miljoner
kronor. Resultatet sista april är före finansnetto -3,3 miljoner kronor, mot
budget.
Personalchef Maria informerar att sjukfrånvaron minskat något jämfört med
samma period förra året.
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Dnr 2017-000205 - 041

Budget samt skattesats 2018 samt plan för 2019-2021
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att skyndsamt ta fram ett underlag
till kommunstyrelsen för genomförande av ett lokalt anpassat servicecenter i
Delsbo inom givna ramar, exklusive eventuella tillkommande kostnader för
lokaler,
att servicecentret/funktionen ska vara på plats senast vid årsskiftet 2017/2018,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att
inrätta ett logistikcenter, om möjligt i samverkan med privata aktörer,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram två förslag till nya
resursfördelningssystem för nämnderna, som tar hänsyn till och parerar de
tröskeleffekter som uppstår i nuvarande fördelningssystem,
att det nya resursfördelningssystemet ligger till grund för budget 2019 och
framåt,
att kommunledningsförvaltningen får uppdraget att samordna kommunens
aktiviteter inom mångfaldsarbetet,
att kommunchefen kvartalsvis rapporterar till kommunstyrelsen om
genomförda aktiviteter, samt
att rapportera till kommunstyrelsen juni 2018 om hur arbetet med
implementeringen av Staminamodellen gått i respektive nämnd,
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att social och omsorgsnämnden får ett extra anslag om 10 miljoner kronor
under 2018 riktat till individ och familjeomsorgen. Detta med uppdraget att
komma ned i standardkostnader som är framräknade och jämförda med
motsvarande kommuner i Hudiksvalls storlek, där alla parametrar är jämförda,
att anslå 50 000 kronor i budgetförstärkning till Svågadalsnämnden för att
främja utvecklingsinsatser,
att kommunen under 2018 manifesterar kommunens hållning i HBTQ- och
integrationsfrågor inom ramen för det mångfaldsarbete kommunen bedriver.
Detta för att leva upp till "Kommunen med det stora hjärtat" Detta ska
genomföras genom att kommunen på olika sätt synliggör arbetet genom olika
aktiviteter. Syftet är att få ett mer tillåtande och tolerantare samhälle, för alla,
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att på prov investera i tre stycken nya smarta och innovativa soldrivna bänkar.
Dessa bör tillhandahålla WiFi-uppkoppling, men också laddning av mobiler
(Typ STEORA smart bänk). Bänkar som med fördel kan placeras ut efter olika
promenadstråk på olika platser i kommunen, som ett led i kommunens
miljöarbete men också för att manifestera den innovativa och miljötänkande
kommunen,
att inga nya projekt startas upp som inte är kostnadsneutrala och kan leda till
förbättrad och effektivare verksamhet
att lärandenämnden ges i uppdrag att tillskapa extratjänster inom grundskolan
för att förstärka vuxennärvaron, som tex skolvärdinnor/värdar,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att, tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Social- och omsorgsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden, initiera dialogen
med den ideella sektorn för att erbjuda möjligheten till extratjänster,
att uppdra till samtliga nämnder att inom sina respektive verksamheter, som ett
led i att förbättra arbetsmiljön och öka frisknärvaron, arbeta efter
Staminamodellen,
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2018,
att fastställa de finansiella målen 2018-2021,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.

Reservation

Mot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig; Caroline Schmidt
(C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M), Håkan
Rönström (M), Patrik Nilsson (SD) och Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och plan för 2019-2021 samt
uppdrag i samband med budget 2018 från respektive Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna,
Sverigedemokraterna samt Miljöpartiet.
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
socialdemokraterna och vänsterpartiet och yrkar bifall till detsamma.
(Bilaga 84 a).
Caroline Schmidt (C) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
centerpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 b).
Jonas Holm (M) presenterar ett skriftligt förslag till budget från moderaterna,
kristdemokraterna och liberalerna och yrkar bifall för detsamma, (bilaga 84 c).
Patrik Nilsson(SD) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 d).
Andrea Bromhed (MP) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
miljöpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 84 e).
Beslutsunderlag
•
Budget 2018 och plan för 2019-2021 samt uppdrag i samband
med budget, från S och V
•

Centerpartiets förslag till budget 2018-2021

•

M, L och KD´s förslag till budget 2018

•

Sverigedemokraternas förslag till budget 2018 och plan för
2019-2021

•

Miljöpartiet de grönas förslag till budget 2018 och budgetplan
2019-2021

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 85

Dnr 2016-000225 - 735

Ansökan om medel för boendeutbud och
hälsofrämjande insatser för äldre
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra en ”Fördjupad äldreutredning" under perioden 2017-07-01 till
2020-06-30 utifrån beskrivet uppdrag, och
att utredningen får ske inom befintlig personalbudget i respektive nämnd.
Sammanfattning
Studier visar att vård och omsorg om äldre som följd av den demografiska
utvecklingen, kan innebära en volymökning och därmed även en
kostnadsökning på uppåt 50 procent. Detta innebär bland annat en stor
utmaning att med god framförhållning kunna tillhandahålla ett växande antal
lägenheter på särskilda boenden för äldre.
Hur många nya lägenheter som behövs påverkas i sin tur av i vilken grad
kommunen lyckas med ett långsiktigt hälsofrämjande arbete, som i sin tur gör
att andelen som behöver flytta till särskilt boende minskar. Dessutom behöver
äldreomsorgens metoder och arbetssätt ses över både gällande hemtjänst och
särskilda boenden. Syftet med denna översyn ska vara att hitta en optimal
kombination av kvalitet för alla inblandade och kostnadseffektivitet ur ett
bredare perspektiv. Uppdraget bör omfatta tre delprojekt; boende för äldre,
välfärdsteknologi och förebyggande arbete.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Andrea
Bromhed (MP), Caroline Schmidt (C), Gerd Olsson (S) och Torbjörn Eriksson
(SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 58
•

Tjänsteutlåtande 11 april 2017

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Hudiksvallsbostäder
IT-strateg
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Dnr 2017-000206 - 735

Kriterier Trygghetsboende
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att föreslagna kriterier för lokalt driftsstöd ska gälla för trygghetsbostäder i
Hudiksvalls kommun (se avsnitt Lokalt driftsstöd till trygghetsbostäder i
bifogad utredning), men att minimikravet på gemensamma utrymmen sänks till
2 kvadratmeter per lägenhet (exklusive kök eller restaurangkök), dock minst 20
kvadratmeter
Sammanfattning
Inom de närmsta tio åren uppskattas behovet av platser på särskilt boende till
ca 250 fler platser jämfört med idag. Det skulle innebära mellan 5 – 6 stycken
nya särskilda boenden till år 2030. Då har vi inte tagit hänsyn till att de
nuvarande särskilda boendena har stora renoveringsbehov. Den beräknade
kostnadsökningen för vård och omsorg om äldre ligger på ca 50 procent från
2016 fram till år 2030. Genom att arbeta förebyggande kan kostnaderna för
vård och omsorg om äldre minska. Det förebyggande arbetet kan innebära en
minskning av kostnaderna med uppskattningsvis 25 procentenheter, det vill
säga från 50 procent till 25 procent, under samma tidsperiod. Det förebyggande
arbetet är beräknat utifrån att Hudiksvalls kommun erbjuder trygghetbostäder.
Trygghetsbostäder kan innebära en minskad belastning på särskilt boende samt
leda till minskad oro och en förbättrad hälsa bland de boende.
Utredningens resultat visar att trygghetsbostäder är ett alternativ som kan
minska behovet av särskilt boende. I syfte att stimulera fastighetsägare att bygga
trygghetsbostäder föreslås Hudiksvalls kommun erbjuda ett ekonomiskt
driftsstöd för att ersätta delar av kostnaden för personal samt delar av
kostnaden för gemensamma utrymmen. I syfte att erbjuda ett tryggt
kvarboende även i glesbygd föreslås ett glesbygdstillägg. I avsnittet Lokalt
driftsstöd till trygghetsbostäder i bifogad utredning presenteras förslag till
kriterier för driftsstöd i sin helhet.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C) och Andrea Bromhed
(MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 59
•

Tjänsteutlåtande 10 maj 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000408 - 045

Enångers båtsällskaps ansökan om lån för drift av
gästhamn vid Borka brygga
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Sammanfattning
Enångers båtsällskap ansöker om ett lån från kommunen på 1 000 000 kr som
skall avskrivas med 200 000 kr per år i fem års tid. Enångers Båtsällskap vill
avlöna en person för att klara av den omfattningen som anläggningen vid Borka
brygga kräver idag, av mottagande av gästande turister från såväl land som sjön.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Jonas Holm (M) och Andrea Bromhed (MP) yrkar att
ärendet återremitteras till allmänna utskottets för att jämföra med villkor för
andra båtklubbar i kommunen.
Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker
återremissförslaget.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 55
•

Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 10 april 2017

•

Ansökan 5 oktober 2016

Beslutet skickas till

Allmänna utskottet
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§ 88

Dnr 2017-000006 - 140

Ansökan om medel för Extratjänster
Kommunstyrelsen beslutar
att ge social- och omsorgsnämnden 2 700 000 kr, åtgärden finansieras inom
ramen för kommunstyrelsens riktade anslag, resterande del får täckas inom
ordinarie budget, samt
att inför 2018 göra en förnyad prövning som innebär att insatsen och dess
effekter ska redovisas av social- och omsorgsförvaltningen för
kommunstyrelsen under hösten 2017.
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen erbjuder kommunen en åtgärd som heter "Extratjänster"
Tidigare Fas 3). Syftet är att få personer som står långt från arbetsmarknaden att
komma in i arbetslivet.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att ge social- och omsorgsförvaltningen
full kostnadstäckning för åtgärden innehavande år, högst 3 610 000 kr.
Åtgärden finansieras inom ramen för kommunstyrelsens oförutsett.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Andrea Bromhed (MP)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 52
•

Tjänsteutlåtande 10 maj 2017

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 89

Dnr 2017-000160 - 107

Begäran om utökat verksamhetsbidrag - Inköp
Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Inköp Gävleborgs begäran om utökat verksamhetsbidrag på 438
tkr fördelat på två år, samt
att medlen tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning
Antalet upphandlingar har under de senaste 5 åren ökat med 160 %. Idag är
verksamheten ansträngd och varje upphandlare producerar 29 upphandlingar
per år. Att jämföra med en rimlig nivå som skulle ligga på 20 upphandlingar per
upphandlare och år. Denna arbetsanhopning har inneburit att Inköp Gävleborg
tvingats skapa en kö som för närvarande uppgår till 40 upphandlingar. Det har
även genomförts en riskanalys som pekar på att arbetssituationen är ansträngd
och osund.
Arbetsmiljön blir åter hållbar i organisationen och riskerna som det allt för höga
produktionstrycket medför, både för individen organisationen, kan minimeras
om ett extra verksamhetsbidrag på 3 mkr kan erhållas från
medlemskommunerna så att fler upphandlare kan anställas.
Det utökade verksamhetsbidraget föreslås finansieras inom ramen för
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C), Andrea Bromhed
(MP) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 54
•

Tjänsteutlåtande 10 maj 2017

•

Begäran från Inköp Gävleborg 22 mars 2017

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Inköp Gävleborg
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2017-06-07

Dnr 2017-000128 - 062

Förvärv av aktier i bolaget Inera AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling
om 42 500 kronor, i enlighet med aktieägaravtalet, samt
att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Sammanfattning
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla
landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av ehälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och medarbetare inom vård
och omsorg. Genom bolaget sker samverkan kring gemensamma lösningar,
gemensam infrastruktur och stöd för digitalisering. Bland de gemensamt
utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO
(Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet.
Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och
regioner uttalat sitt stöd för en förändring som innebär att verksamheten
breddas och även omfattar kommunerna samt ger en närmare anknytning till
SKL:s arbete med verksamhetsutveckling. Efter en omfattande förankringsoch beslutsprocess beslutade styrelsen för SKL den 7 oktober 2016 att
godkänna att SKL Företag AB förvärvar merparten av aktierna i Inera AB.
Samtliga landsting och regioner har sedan dess fattat beslut om att sälja 145 av
sina 150 aktier i Inera AB. Efter den formella tillträdesdagen 16 mars 2017 kan
nu landets kommuner erbjudas att köpa fem aktier vardera och bli delägare på
samma villkor som landsting och regioner.
Den ändrade inriktningen för bolaget finns formulerad i aktieägaravtal,
bolagsordning och ägardirektiv. Styrningen över bolaget sker genom ägarråd
och bolagsstämma. I bolagsstyrelsen finns 15 ledamöter, med politiska
företrädare – sex från kommunsidan, sex från landsting/regioner samt tre
tjänstemän.
Hittills har Ineras verksamhet alltså varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget kunna verka
inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel skola, omsorg och
samhällsbyggnad.
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Kommunstyrelsen

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster
från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckalundantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare kan kommunen också
vara med och påverka utvecklingen av digitalisering i offentlig sektor. Ett
breddat ägande ligger också i linje med SKL:s uppdrag är att främja och stödja
samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala
lösningar.
Beslutsgång
Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 53
•

Tjänsteutlåtande 27 mars 2017

•

Missiv Erbjudande 24 mars 2017

•

Sammanfattning Förvärv 24 mars 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

2017-06-07

Dnr 2017-000185 - 001

Parlamentariska gruppens rekommendation gällande
förvaltningschef för plan och bygg-, miljö samt
räddningsverksamheten
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka parlamentariska gruppens uppfattning om att tillsätta en gemensam
förvaltningschef för Norrhälsinge miljökontor, Norrhälsinge räddningstjänst
och plan- och bygglovskontoret,
att kostnaden för förvaltningschefen sker inom nuvarande ramar för de aktuella
nämndernas budget, samt
att ge kommunchefen tillsammans med berörda nämnders presidier i uppdrag
att fastställa hur organisationen ska komma på plats.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tillkallat en parlamentarisk kommitté med uppdrag att
göra en översyn av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls kommun.
Kommittén har presenterat ett förslag som remitterats till de politiska partierna
under vårvintern 2017.
Ett av kommitténs överväganden är att rekommendera en förändring av
förvaltningsstrukturen för verksamheterna Norrhälsinge miljökontor,
Norrhälsinge räddningstjänst samt plan- och bygglovskontoret som i dagsläget
saknar en tydlig förvaltningschefsstruktur. Detta bör rättas till. Kommittén
anser att kommunstyrelsen/kommunchefen bör ta fram ett ekonomiskt och
hållbart förslag i den delen.
Hudiksvalls kommun behöver rekrytera en ny chef för plan- och
bygglovskontoret. Den parlamentariska kommittén gör därför bedömningen att
denna del i kommitténs arbete brådskar och vill därför lyfta ut den ur sitt
slutförslag för att snabbt uppmärksamma kommunstyrelsen på denna
rekommendation. Denna rekommendation har beslutats av en helt enig
parlamentarisk kommitté den 27 april 2017.
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Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
följande tillägg: att ge kommunchefen tillsammans med berörda nämnders
presidier i uppdrag att fastställa hur organisationen ska komma på plats.
Beng-Åke Nilsson (C) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Majvor
Westberg-Jönsson förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 57
•

Skrivelse 28 april 2017

Beslutet skickas till

Kommunchefen
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd,
Norrhälsinge miljökontor
Norrhälsinge räddningstjänst
Byggnadsnämnden
Plan- och bygglovskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

2017-06-07

Dnr 2017-000190 - 106

Gemensam tillstånds- och tillsynshantering för
explosiva varor i Hälsingland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till Kommunalförbundet södra Hälsingland (org.nr. 222000-2543)
genom särskilt avtal att överta de uppgifter som annars ankommer på
kommunen för de delar som rör explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor och dess förordning,
att fastställa de taxor och avgifter avseende prövning och tillsyn över hantering
av explosiva varor enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
som redovisats ovan,
att taxor och avgifter gäller från och med 2017-09-01,
att fastställa de tillståndstider som redovisas nedan,
att taxor och avgifter uppräknas årligen med Konsumentprisindex (KPI)
att reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd revideras så
att prövning och tillsyn av explosiva varor enligt lag om brandfarliga och
explosiva varor undantas,
samt att reviderat reglemente biläggs gällande samverkansavtal som bilaga 1.
Sammanfattning
Kommunerna har sedan ett antal år ansvaret för prövning och tillsyn över
hanteringen av explosiva varor. Antalet ärenden rörande hantering av explosiva
varor är förhållandevis få i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. Samtidigt
innebär tillsynsansvaret en kompetens som kan vara svår att upprätthålla i varje
kommun med så få ärenden.
Räddningstjänsterna i Hälsingland har utrett möjligheterna att låta en
räddningstjänst svara för myndighetsutövningen i hela landskapet avseende
prövning och tillsyn enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
(LBE), i den del som rör explosiva varor.
Lag stöd

Av 26 § andra och tredje stycket Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor framgår att; ” En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att
de uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2017-06-07

den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla
tjänster åt en annan kommun.”
Av 21 § första stycket Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
framgår att; ” Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag
har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och
föreskrifter och beslut som meddelats i anslutning till lagen.”
Nuläge

Kommunerna har delegerat dessa uppgifter till respektive räddningstjänst. För
Bollnäs, Ovanåkers och Söderhamns kommuner är det Kommunalförbundet
södra Hälsingland som svarar för räddningstjänsten. För Nordanstig och
Hudiksvalls kommuner är det Hudiksvalls kommun genom en gemensam
nämnd som svarar för räddningstjänsten och i Ljusdal ligger räddningstjänsten
kvar i den kommunala verksamheten.
Övriga förutsättningar

Det är respektive kommunfullmäktige som bestämmer vilka taxor och avgifter
som gäller inom kommunen.
Följande taxor och avgifter har fastställts av Kommunalförbundet södra
hälsinglands medlemskommuner att gälla under 2017.
Timtaxa för myndighetsutövning:

850 kr/tim

Grundavgift nytt tillstånd fyrverkerier:

4 250 kr

Grundavgift förnyat tillstånd fyrverkerier:

2 550 kr

Grundavgift nytt tillstånd explosiv vara:

4 250 kr

Grundavgift förnyat tillstånd explosiv vara:

3 400 kr

Godkännande av föreståndare förnyat tillstånd:

1 275 kr

I grundavgiften ingår handläggning av ansökan, godkännande av föreståndare
samt eventuell avsyning vid objektet. Vid komplicerad ansökan och för
komplexa objekt debiteras enligt fastställd timtaxa för de överstigande
timmarna utöver de som ingår i grundavgiften.
Grundavgift tillsyn enligt LBE

2 550 kr

I grundavgiften ingår besök på högst en timma, restid, förberedelser samt
upprättande av tjänsteanteckning och eventuellt föreläggande. Om
handläggningstiden och tillsynen överstiger de i grundavgiften ingående
timmarna (normalt tre timmar) debiteras överskjutande tid per påbörjad
halvtimma enligt fastställd timtaxa. Detta gäller ej restiden då avgiften ej ska
vara avhängig av avståndet till tillsynsobjektet. (Likställighetsprincipen)
Följande tillståndstider gäller inom södra Hälsingland:

Justerandes signatur
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Nytt tillstånd fyrverkerier:

1 år

Förnyat tillstånd fyrverkerier:

5 år

Nytt tillstånd övriga varor:

3 år

Förnyat tillstånd övriga varor:

5 år

Taxan uppräknas årligen med Konsumentprisindex (KPI).
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017 § 60
•

Protokollsutdrag Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd 20 april 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 93

Dnr 2017-000033 - 311

Samrådsyttrande till Trafikverket - E4, Kongberget Gnarp i Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
Sammanfattning
Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan, val av lokaliseringsalternativ
på sträckan E4, Kongberget – Gnarp i Nordanstigs kommun. Hudiksvalls
kommun har inte fått ärendet på remiss men vill yttra sig i ärendet, främst
utifrån följande: Nordanstig och Hudiksvalls kommuner utgör ett gemensamt
funktionellt arbetsmarknadsområde. Hudiksvalls kommun är beroende av en
väl utbyggd infrastruktur av hög standard till och från intilliggande regioner
såsom Sundsvall. Hudiksvalls kommun ser med oro på att berörd vägsträcka är
högt olycksdrabbad; 134 rapporterade olyckor på elva år, varav tolv med dödlig
utgång, talar sitt tydliga språk.
Allmänna synpunkter

•

Hudiksvalls kommun är angelägen om en skyndsam utbyggnad av
berörd vägsträcka. Kommunen upplever att tidigare planerad
ombyggnad har blivit försenad vilket är mycket olyckligt. Motiven
till att åtgärden brådskar är de som anges ovan, dvs. behovet av
regional och lokal utveckling i kombination med att säkerheten på
vägsträckan behöver förbättras. Därutöver fungerar E4 som en
mycket viktig transportled för den nationella trafiken.

•

Hudiksvalls kommun saknar en redovisning av hur Trafikverket
vägt av möjligheten att bygga en 2+2-väg på sträckan för att
framtidssäkra vägstandarden.

Val av lokaliseringsalternativ

Vägplanen redovisar fem alternativ vid Harmånger. Hudiksvalls kommun gör
bedömningen att för kommunens vidkommande är alternativen A4A, A4B och
A5 mest intressanta ur ett utvecklingsperspektiv, där restid/reslängd på den nya
sträckningen samt närhet till anslutning i Harmånger särskilt räknas in.
Kommunen väljer dock inte att lämna något förord för något av alternativen.
Kommunen vill betona att ett eventuellt val av E4-korridor öster om
Harmånger måste förutsätta att det inte kommer att försvåra för en framtida
utbyggnad av järnvägen till dubbelspår öster om Harmånger.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
•
Planutskottets protokoll 23 maj 2017
•

Yttrande 3 maj 2017

•

Samrådsyttrande 3 maj 2017

Beslutet skickas till

Trafikverket
Hans Gyllow
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§ 94

Dnr 2014-000130 - 326

Avsiktsförklaring för ny centrumhållplats i Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till avsiktsförklaring för ny centrumhållplats på Norra
Kyrkesplanaden i Hudiksvall.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har tillsammans med kollektivtrafikmyndigheten Region
Gävleborg och berörd fastighetsägare av Fyrengallerian upprättat ett förslag till
avsiktsförklaring för ny centrumhållplats på N. Kyrkesplanaden invid
Fyrengallerian. Avsiktsförklaringen anger bl.a. målbild och reglerar det
övergripande ansvaret mellan berörda parter. Utgångspunkten är att hållplatsen
ska stå klar för den busstrafik som gäller vid tidtabellskiftet i mitten av
december 2018.
Bakgrund

Kommunstyrelsen har beslutat (§ 173/2016) om att planera för en
centrumhållplats vid Olof Bromans Park och gallerian Fyren på Norra
Kyrkesplanaden. Detta som ett led i att göra kollektivtrafiken mer effektiv
genom staden för att möjliggöra för Region Gävleborg att införa
halvtimmestrafik på sträckan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal och införa en s.k.
Iggesundspendel. Kommunstyrelsen uppdrog även till
kommunledningsförvaltningen att upprätta ett förslag till gemensam
avsiktsförklaring mellan berörda parter.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall
till planutskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP) meddelar att hon inte deltar i beslutet..
Beslutsunderlag
•
Planutskottets protokoll 23 maj 2017 § 49
•

Tjänsteutlåtande 5 maj 2017

•

Avsiktsförklaring 5 maj 2017

Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Hans Gyllow

Justerandes signatur

Lars Eje Larsson
Cityhuset i Hudik AB
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Dnr 2010-000174 - 501

Ostkustbanan, Förslag till yttrande Enånger- Idenorval av lokaliseringsalternativ inkl. MKB Ostkustbanan
Kommunstyrelsen beslutar
att förorda Ostkustbanans dragning av dubbelspår genom Iggesund enligt
Trafikverkets östliga alternativ. Detta innebär ett centralt stationsläge i
Iggesund.
att tidigare framhållna synpunkter i kommunstyrelsens beslut § 192, 2016-11-08
kvarstår i tillämpliga delar.
Sammanfattning
Yttrandet avser samrådshandling för Trafikverkets förslag till järnvägsplan, val
av lokaliseringsalternativ, delen Enånger-Idenor, d.v.s. del av Ostkustbanans
sträckning bl.a. genom Iggesunds tätort.
Delen Idenor – Stegskogen, där Hudiksvalls stad ingår, kommer att revideras i
ett senare skede.
Tf planeringschef Kerstin Oremark har inkommit med ett yttrande där förslaget
är att förordna Ostkustbanans dragning av dubbelspår genom Iggesund enligt
Trafikverkets östliga alternativ.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker
planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Planutskottets protokoll 23 maj 2017 § 51
•

Tjänsteutlåtande 11 maj 2017

Beslutet skickas till

Trafikverket
Länsstyrelsen
Tf planeringschef Kerstin Oremark
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Dnr 2017-000194 - 004

Digitala handlingar
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inköpa Apple Ipad som
verktyg att hantera digitala politiska möten för samtliga förtroendevalda, såväl
ordinarie som ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder och styrelsen,
att finansiera köpet som uppgår till 1 197 570 kronor från investeringsbudgeten
under 2017, samt
att avsätta 355 000 kronor årligen för drift, garanti, support och licenser.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun strävar ständigt efter att förbättra och utveckla sina
arbetssätt och sin arbetsmiljö. Att strömlinjeforma processer digitalt, möjliggör
att vi kan vara mer personliga där det behövs, utnyttja vår tid mer effektivt och
minska vår arbetsbelastning.
Ett led i detta är att hantera alla kommunens politiska möten digitalt från ax till
limpa. För att möjliggöra detta krävs anpassade digitala verktyg för de
förtroendevalda. Förvaltningen har tagit fram två alternativa tekniska lösningar
samt kostnader för drift och investering. Detta kommer ge besparingar i
arbetsmiljö, ekonomi och miljö.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Apple Ipad inköps som
verktyg att hantera digitala politiska möten för samtliga förtroendevalda, såväl
ordinarie som ersättare, i kommunfullmäktige, nämnder och styrelsen.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteutlåtande 2 juni 2017

Beslutet skickas till

Per Classon
Ulrika Wenn
Ekonomiavdelningen
Samtliga nämnder
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Dnr 2017-000211 - 010

Seminarium om villkor och förutsättningar för
långsiktigt lyckad stadsutveckling
Sammanfattning
Kommunstyrelsen genomför ett seminarium om villkor och förutsättningar för
långsiktigt lyckad stadsutveckling med följande innehåll:
Vad driver urbanisering och regioners utveckling? Professor emeritus, KTH,
Carl-Johan Engström beskriver vad den evidensbaserade forskningen kommit
fram till kring ömsesidig påverkan stad och land, hur regionförstoring sker
samtidigt med urban koncentration m.m.
Professor Göran Cars, KTH, beskriver vad forskningen visat vara
framgångsfaktorer för att lyckas med långsiktig stadsutveckling, både planering
och genomförande genom värdeskapande förhandlingar. Dessutom analyserar
Göran Cars olika exempel på effekter av centrala och perifera stationslägen
samt Kiruna-exemplet. Hur man bygger stad när man kan ”börja från början”.
Landskapslaget AB har uppdraget att ge förslag till utformning av
järnvägsområdet genom staden Hudiksvall. Landskapslagets VD,
Landskapsarkitekt Bibbi Leine redovisar pågående arbete med gestaltning av
järnvägsområdet i Hudiksvall.
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Dnr 2017-000040 - 035

Medborgarförslag om möjligheten att öppna
Dellenbanan för lokaltrafik
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning
Sven Nordström, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att
kommunen ska medverka till att Dellenbanan blir en referensanläggning för
lokaltrafik med nytt batteridrivet fordon, att ett stationsläge för omstigning
mellan Dellenbanan och Ostkustbanan blir anlagt söder om väg 84 mellan nya
och gamla E4 samt att mark för stationsbyggnad vid nuvarande stationsläge får
disponeras för ett nytt rangerssystem.
Planeringschef Hans Gyllow har inkommit med ett yttrande där förslaget är att
avslå medborgarförslaget.
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till planutskottets
förslag eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Planutskottets protokoll 23 maj 2017 § 52
•

Tjänsteutlåtande 11 maj 2017

•

Medborgarförslag 11 maj 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 99

Dnr 2017-000014 - 522

Samarbetsavtal bredband
Kommunstyrelsen beslutar
att ingå samarbetsavtal kring bredbandsutbyggnad enligt bilagt förslag med IPonly
Sammanfattning
7 februari 2017 antog kommunstyrelsen en avsiktsförklaring att ingå ett
samarbete kring fiberoptisk bredbandsutbyggnad i kommunen. Ett förslag till
samarbetsavtal enligt bilaga har utarbetats som syftar till att erbjuda så många
som möjligt av kommunens invånare tillgång till bredband. Genom avtalet
kommer utbyggnaden att ske på ett betydligt snabbare och mer
kostnadseffektivt sätt än vad som annars varit möjligt. Det minskar också
belastningen på kommunens investeringsbudget vilket är extra viktigt nu med
tanke på det stadsomvandlingsarbete som pågår. Risken för att en
monopolsituation ska uppstå bedöms liten eftersom det finns ett antal aktörer
på bredbandsmarknaden i kommunen. Det är också så att kommunens stadsnät
även fortsättningsvis kommer att ha en dominerande ställning på marknaden.
Beslutsunderlag
•
Planutskottets protokoll 23 maj 2017 § 50
•

Tjänsteutlåtande 16 maj 2017

•

Samverkansavtal 16 maj 2017

•

Markavtal 16 maj 2017

Beslutet skickas till

IP-only
Bengt Friberg
Ekonomiavdelningen
Fiberstaden
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Dnr 2017-000228 - 143

Fråga medborgardialog och om möte angående
Njutångers skola
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta medborgardialog tills de utredningsuppdrag lärandenämnden arbetar
med är färdiga, därefter ta ställning till ett antal frågeställningar att hålla
medborgardialog kring, samt
att avslå förslaget om en omedelbar inbjudan till kommunstyrelsens
landsbygdsgrupp om möte gällande den akuta situationen för Njutångers skola.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) framlägger, vid kommunstyrelsens sammanträde, följande
förslag till kommunstyrelsen:
-att kommunstyrelsen initierar en medborgardialog om lärarförsörjningen och
skolkvaliteten, i enlighet med fullmäktiges antagna policy för medborgardialog.
- att kommunstyrelsens landsbygdsgrupp omedelbart inbjuds till möte gällande
den akuta situationen för Njutångers skola.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att kommunstyrelsen avvaktar medborgardialog till
de utredningsuppdrag lärandenämnden arbetar med är färdiga, därefter ta
ställning till ett antal frågeställningar att hålla medborgardialog kring, samt att
med anledning av det tidigare meddelade beslutet om att ta upp frågan om den
akuta situationen vid Njutångers skola vid landsbygdsgruppens möte i
Svågadalen den 21 juni 2017, avslå frågan om en omedelbar inbjudan till möte
kring detta.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till Caroline Schmidts förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till det egna
förslaget eller till Caroline Schmidts förslag gällande medborgardialog, och
finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts förslag om möte kring Njutångers skola, och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutet skickas till

Caroline Schmidt
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