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Övriga närvarande
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Sida

2(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kommunstyrelsen

Justerare
Justeringens plats och
tid

Andrea Bromhed (MP)
Kommunledningsstaben 11 juni 2018 kl 13:00,

Underskrifter
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Paragrafer §§ 87-114

Pia Embretsén
Mikael Löthstam

Andrea Bromhed

Bevis/anslag
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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om uppföljning av kommunens
ekonomi per 30 april 2018.
Nämndernas nettokostnader visar på underskott för social- och
omsorgsnämnden -29 miljoner kronor, lärandenämnden -11,4 miljoner kronor
och tekniska nämnden - 9,7 miljoner kronor
Resultatet visar en avvikande årsprognos på - 42,7 miljoner kronor.
Personalchef Maria Larsson informerar att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.
Kent Lundquist informerar om uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi per
30 april 2018.
Kommunstyrelsen visar en avvikelse gentemot årsprognosen på -2,2 miljoner
kronor. Personalenheten med Bemanning och rekryteringsenheten står för en
avvikelse på -1,7 miljoner kronor.
Ekonomienheten har en avvikelse på - 0,5 miljoner kronor och det avser
konsultkostnader gällande social- och omsorgsnämndens negativa
budgetavvikelse.
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Dnr 2017-000133 - 001

Uppföljning av verkställigheten gällande organisation
av rekryteringsenheten
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10 att rekryteringsenheten inom socialoch omsorgsförvaltningen överförs till kommunledningsförvaltningens
personalenhet från 2018-01-01. En uppföljning av beslutet sker efter sex
månader.
Personalchef Maria Larsson informerar om den organisatoriska flytten av
rekryteringsenheten och deras delvis förändrade uppdrag, vikariepoolens
minskade omfattning till förmån för ökad grundbemanning ute i
verksamheterna med mera.
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Dnr 2017-000374 - 012

Intern kontrollplan 2018, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Det grundläggande syftet med en intern kontroll är att det med rimlig grad av
säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kommunens arbete med intern kontroll styrs av ett reglemente och det
praktiska arbetet finns beskrivet i tillämpningsanvisningar.
Reglementet säger att nämnderna årligen ska anta en plan för arbetet med den
interna kontrollen. Nämnderna ska sedan rapportera resultatet från årets
uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden, och till
kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.

Beslutet skickas till
Annika Lindfors
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Dnr 2018-000241 - 042

Budget med investeringsbudget, skattesats 2019 samt
plan för 2020-2022
Kommunstyrelsens beslutar
att avsätta 0,3% av löneutrymmet för en låglönesatsning till de med lägst
inkomst i kommunens verksamheter.
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av
kommunens arbetsmarknadsorganisation för att se hur olika insatser
samordnas, kan utvecklas och tydligare matchar arbetsmarknadens behov,
att avsluta kommunens engagemang i Bergslagsdiagonalen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att inom givna ramar införa begreppet heltid som norm i den kommunala
förvaltningen.
att Lärandenämnden får i uppdrag att bedriva en utbildning enligt nationellt
yrkespaket riktad mot barnskötare/elevassistent,
att upphäva tidigare fullmäktigebeslut gällande bemanning i förskolan § 271
2012-11-08.
att anta demokratiberedningens skrivning och förslag om effektivisering genom
digitalisering av den kommunala verksamheten,
att avsätta 10 kr per medlem till pensionärsorganisationerna verkande i
kommunen för sociala ändamål för äldre boende inom äldreomsorgen.
att ge tekniska nämnden i uppdrag att underlätta för privata aktörer att sätta
upp laddstolpar på kommunala parkeringsplatser.
att ge tekniska nämnden i uppdrag i samverkan med Visit Glada Hudik, att ta
fram förslag på ställplatser för husbilar i olika delar av kommunen,
att uppdra till Glysisvallen, kultur och fritid, social och omsorgsnämnden i
samarbete med föreningslivet som en del i lovaktiviteterna undersöka
möjligheten för organiserad spontanfotboll så kallad nattfotboll på olika platser
i kommunen.
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2019,
att fastställa de finansiella målen 2019-2022,
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att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning
Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och skattesats 2019 samt plan
för 2020--2022 samt uppdrag i samband med budget 2019 från respektive
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, Centerpartiet, Moderaterna, Liberalerna
och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna samt Miljöpartiet.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
socialdemokraterna och vänsterpartiet och yrkar bifall till detsamma.
Charliene Kiffer (V) och Majvor Westberg-Jönssons (S) yrkar bifall till Mikael
Löthstams förslag.
Caroline Schmidt (C) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
centerpartiet och yrkar bifall för detsamma.
Jonas Holm (M) presenterar ett skriftligt förslag till budget från moderaterna,
kristdemokraterna och liberalerna och yrkar bifall för detsamma.
Patrik Nilsson(SD) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall för detsamma.
Andrea Bromhed (MP) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
miljöpartiet och yrkar bifall för detsamma.
Beslutsunderlag
•
Budget och skattesats 2019 samt plan för 2020-20221 samt
uppdrag i samband med budget, från S och V
•

Centerpartiets förslag till budget 2019 och plan för 2020-2022

•

M, L och KD´s förslag till budget 2019 och plan för 2020-2022

•

Sverigedemokraternas förslag till budget 2019 och plan för 20202022

•

Miljöpartiets förslag till budget 2019 och budgetplan 2020-2022

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000200 - 045

Kommunal borgen för Fastighets AB Glysis avseende
nytt lån
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun såsom för egen skuld, ingår borgen för Fastighets AB
Glysis 556197-3669, för ett nytt lån på 15 Mkr.
Sammanfattning
Fastighets AB Glysis har under 2017 och 2018 genomfört en större ombyggnad
av Gallerian Guldsmeden med ca 3 000 kvm som har rivits och byggts om för
att ge plats för nya hyresgäster. Nya butiker stärker Handeln i Hudiksvall.
Totalt har 5 nya hyresavtal tecknats till ett framtida värde på ca 70 Mkr.
Ombyggnationerna har hittills finansierats genom eget genererat kassaflöde
samt en koncernkredit på 20 Mkr.
Kostnaderna för ombyggnationen medför att fastighets AB Glysis har behov av
att uppta ett nytt lån.
I 2018 års borgens- och låneramar finns redan beviljat 15 Mkr ( KF§ 176 201712-18). Förutom detta har bolaget behov av ytterligare 15 Mkr. Summan av
detta skulle då bli en borgensram på 30 Mkr.
En ny upplåning medför att bolagets koncernkredit kan sänkas till 5 Mkr.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018 05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-19

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000199 - 042

Årsredovisning 2017, Stiftelsen Hälsinglands Museum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017,
att anse att Stiftelsen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga Stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun (40%) har Stiftelsen Hälsinglands Museum tillsammans
med Region Gävleborg (60%). Parterna utser styrelsens ledamöter enligt samma
proportionalitet. En verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelse för 2017 har inkommit till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om stiftelsens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt och dels varit förenligt med
de kommunala befogenheterna.
I stadgarna framgår ändamålet med verksamheten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivits
enligt stadgarna och varit förenligt med de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-19
Årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2018-04-19

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000143 - 042

Årsredovisningar 2017, Kommunala bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna samt
att lägga bolagens årsredovisningar till handlingarna
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har följande fem helt kommunalägda bolag och två
delägda bolag samtliga har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2017.
Fastighets AB Glysis
Fiberstaden AB (delägt)
Glysisvallen AB
Hudiksvalls bostäder
Hudiksvalls Näringslivs AB
Visit Glada Hudik AB (delägt)
Forsså Gruppen AB
Enligt kommunallagen 10 kap 3 § 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,
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.
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Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om bolagens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-19
Årsredovisning och revisionsberättelse Visit Glada Hudik 2018-04-18
Årsredovisning och revisionsberättelse Fastighets AB Glysis 2018-04-03
Årsredovisning och revisionsberättelse Glysisvallen AB, 2018-03-29
Årsredovisning och revisionsberättelse Fiberstaden, 2018-03-28
Årsredovisning och revisionsberättelse Hudiksvalls Näringslivs AB, 2018-03-28
Årsredovisning och revisionsberättelse Forsså Gruppen AB, 2018-03-28
Årsredovisning och revisionsberättelse Hudiksvalls Bostäder AB, 2018-03-28

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2017-000167 - 002

Revidering av delegationsordningen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revideringen av delegationsordningen.
Sammanfattning
En revidering av delegationsordningen har gjort främst utifrån
dataskyddsförordningen som träder i kraft den 25 maj 2018 och en ny
förvaltningslag fr o m 1 juli 2018. I den tidigare delegationsordningen gällande
punkterna 33, 34 och 36 som avser beslut enligt Förvaltningslagen kommer att
finnas kvar men justeras med nya paragrafhänvisningar.
Följande borttagningar och tillägg jämfört med tidigare delegationsordning
föreslås.
Ny punkt. Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling eller ställa
villkor för utlämnanden av allmän handling. TF 2 kap 14 §, OSL. Till delegat
föreslås Kommunchefen.
Ny punkt. Teckna personuppgiftsbiträdesavtal. GDPR. Till delegat föreslås
Kommunchefen.
Ny punkt. Föra förteckning över behandling av personuppgifter inom
kommunstyrelsens ansvarsområde. GDPR. Till delegat föreslås
Kommunchefen.
Ny punkt. Besluta om den registrerades rättigheter. Till delegat föreslås
kommunchefen i fråga om rättelse, radering, begränsning av behandling och
överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig
(dataportabilitet)
Ny punkt. Avslå begäran som inte avgjorts inom sex månader. FL 12 §.Till
delegat förslås Kommunchefen.
Borttagning av punkt 46. Uppta nya lån och omsätta lån inom av
kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna skuldförbindelse. Hanteras
i särskild ordning, kommunstyrelsen utser löpande vid behov namnen på vilka
förtroendevalda och tjänstemän som har rätt att teckna kommunens firma.
Borttagning av punkt 47. Besluta om och därför teckna borgen inom av
kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande nyupplåning och
omsättning av lån för kommunens bolag. Hanteras i särskild ordning se
punkten ovan.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-05-02
Delegationsordning

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Kent Lundqvist
Maria Larsson
Ulrika Wenn
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Dnr 2018-000221 - 001

Ekonomiska ersättningar med mera för
förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar m.m. till
förtroendevalda i Hudiksvalls kommun jämte bilagorna 1-4 att gälla fr.o.m.
2019, och
att anta föreslagen rekommendation om arvoden och andra ekonomiska
ersättningar till ordförande, ledamöter och lekmannarevisorer i kommunens
bolag vilket delges kommunens ombud på berörda bolagsstämmor.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Charliene Kiffers förslag reserverar sig
Charliene Kiffer (V) och Andrea Bromhed (MP).
Bilaga 1
Sammanfattning
En parlamentarisk kommitté har sett över ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i kommunen. Översynen omfattar olika former av
kostnadsersättningar såsom förlorad arbetsförtjänst samt arvoden. Vissa
justeringar föreslås. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.
Kommittén lämnar också förslag på ekonomiska ersättningar till
förtroendevalda i kommunens bolag.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude föreslår en procentuell höjning som motsvarar
riksdagsledamöters höjning och inga höjda procentsatser för fasta arvoden
enligt sitt särskilda yttrande i allmänna utskottet.
Majvor Westberg Jönsson (S), Håkan Rönström (M) och Jonas Holm (M) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till Charliene Kiffers förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Charliene Kiffers förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande, rekommendation bolag, ekonomiska ersättningar och
bilaga 2-4 2018-05-04

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 96

2018-06-05

Dnr 2018-000201 - 003

Bolagsordning Sofieholms Kraftverk AB med mera
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bolagsordningen,
att utse kommunchef Bengt Friberg till ordinarie styrelseledamot och
ekonomichef Kent Lundquist till styrelsesuppleant,
att utse Mikael Löthstam till ägarrepresentant,
att utse revisor, samt
att inleda arbetet med att likvidera bolaget
Sammanfattning
Sofieholms Kraftverk AB har ingen verksamhet förutom att äga fastigheter.
Hudiksvalls kommun förvaltar fastigheterna idag via ett nyttjanderättsavtal.
Bolaget bör likvideras så att fastigheterna ägs direkt av kommunen. Under tiden
fram till likvidation bör styrelse, ägarrepresentant samt revisorer utses. Även ny
bolagsordning ska antas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-20
Bolagsordning 2018-04-20

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2018-06-05

Dnr 2018-000230 - 252

Förvärv av Färgaren 7
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva fastigheten Färgaren 7 för en köpeskilling om 4 miljoner kronor.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har blivit erbjuden att förvärva fastigheten Färgaren 7
till ett belopp om 4 miljoner kronor. Fastigheten har en areal om 796 m².
Fastigheten är centralt belägen och används idag som parkeringsplats men
detaljplanen tillåter bostäder, vårdcentral och kontor i två våningar.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-05-22
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-05-07 § 54
Tjänsteutlåtande 2018-05-15
Karta 2018-05-15

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 98

2018-06-05

Dnr 2018-000156 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet i
kommunstyrelsen - Hudiksvallsbostäder och
Fiberstaden
Sammanfattning
Kommunens bolag Fiberstaden AB:s ordförande Barry Gustavsson och VD
Bia Larsson och AB Hudiksvallsbostäders ordförande Anna-Carin Keisu och
VD Nils-Erik Blomdahl redovisar respektive bolags verksamhet och resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 99

2018-06-05

Dnr 2012-000480 - 214

Redovisning av pågående arbete på Kattvikskajen
Sammanfattning
Projektledare Jan Kroppegård informerar kommunstyrelsen om det pågående
arbetet på Kattvikskajen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen

§ 100

2018-06-05

Dnr 2018-000227 - 001

Ny organisation Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna organisationsförändringen,
att förändringen genomförs succesivt med början fr o m 1 augusti 2018 och ska
vara genomförd senast den 1 januari 2020 samt
att uppföljning sker årligen i samband med årsredovisningen.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Håkan Rönströms återremissförslag
reserverar sig Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och
Yvonne Andersson (SD)
Sammanfattning
Syftet med förändringen är att öka effektiviteten och minska kostnaderna med
ca 4-6 miljoner kronor genom att samla vissa tjänster i en gemensam
organisation under kommunledningsförvaltningen. Detta för att uppnå en lägre
kostnad med bibehållen eller helst ökad kvalitet. Följande principer har varit
vägledande:
Brukar/kundnytta i centrum.
Effektiva och kvalitetssäkrade processer- mindre sårbarhet, frigöra resurser,
färre avvikelser för att saker blir fel o snabbare handläggning.
Ökad kommunal samordning och enhetlighet.
Idag är kommunledningsförvaltningen organiserad i fyra enheter,
planeringsenhet, stabsenhet, personalenhet och ekonomienhet.
Tidigare beslutat förslag innebär att planeringsenheten förstärks med bl. markoch exploatering och byter namn till samhällsplaneringsenheten. En ny enhet
bildas, skydd och säkerhet. Personalenheten och ekonomienheten har samma
uppdrag som tidigare. Stabsenheten förstärks och får utvidgat uppdrag gällande
kvalitet, kommunikation, utredningar, administration, protokoll, diarium, arkiv,
digitalisering och övrig service.
Utöver dessa funktioner kommer vissa av kommunstyrelsens uppgifter att på
uppdrag och genom samverkan utföras av befattningshavare i andra
förvaltningar eller bolag. Det gäller exempelvis översiktlig planering,
lokalstrategiska frågor, social hållbarhet, tillgänglighet och näringslivsstrategiska
frågor. Det innebär att dessa befattningshavare på del av tjänst arbetar direkt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-06-05

mot kommunstyrelsen via kommunledningsförvaltningen. Detta för att
effektivisera de gemensamma resurserna utifrån hur kommunen är organiserad
För att finansieras detta kommer resurser och personal att överföras från
nämnderna. Den nya organisationsförändringen beräknas vara helt genomförts
den 1 januari 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-05-08
Presentation 2018-05-08
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för
att utreda/redovisa vilka besparingarna blir.
Sammanträdet ajourneras och förhandlingarna återupptas efter lunchen och
ytterligare två ärenden.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde, och finner att kommunstyrelsen bifaller att ärendet
ska avgöras vid dagens sammanträde, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till att
ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar JA. Den som röstar bifall till att
ärendet avgörs vid senare tillfälle röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen
beslutat återremittera ärendet till allmänna utskottet för vidare handläggning.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika
Huber (S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Charliene
Kiffer (V), Matts Persson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) röstar ja,
Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Andrea Bromhed
(MP) och Yvonne Andersson (SD) röstar nej.
Kommunstyrelsen har därmed, med 10 ja-röster mot 5 nej-röster, beslutat att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer då proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker Håkan Rönströms förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-05-08
Presentation 2018-05-08

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Ulrika Wenn
Samtliga nämnder och förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Dnr 2018-000214 - 738

Förslag till höjd habiliteringsersättning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen i syfte att höja
habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt
LSS,
att den nya habiliteringsersättningen gäller från och med 2018-01-01 och att
ersättningen betalas ut retroaktivt till deltagarna, samt
att överlåta till social- och omsorgsnämnden att själva besluta om mindre
justeringar av habiliteringsersättningen.
Sammanfattning
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela medel till
kommunerna i stimulansbidrag för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till de
som deltar i daglig verksamhet enligt LSS (habiliteringsersättning). Maxbeloppet
som Hudiksvalls kommun kan rekvirera motsvarar 1 680 000 kronor som ett
engångsbelopp under 2018. Inom kommunen var det per 31 december 2017
211 personer som hade beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Ersättningen
har legat på samma nivå i flera år och är för närvarande 44 kronor per dag.
Nuvarande kostnader uppgår till cirka 1 200 000 kr per år.
Syftet med att höja habiliteringsersättning är att motivera fler deltagare till en
meningsfull sysselsättning samt att uppmuntra dem till att öka antalet
närvarodagar vid de dagliga verksamheterna. Förslaget är att höja
dagersättningen till 50 kronor per dag

Justerandes signatur
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Beslutsgång
Charliene Kiffer (V) yrkar att beslutet formuleras enligt följande:
att rekvirera statsbidrag från socialstyrelsen i syfte att höja
habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt
LSS,
att den nya habiliteringsersättningen gäller från och med 2018-01-01 och att
ersättningen betalas ut retroaktivt till deltagarna, samt
att överlåta till social- och omsorgsnämnden att själva besluta om mindre
justeringar av habiliteringsersättningen.
Henrik Persson (S), Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall
till Charliene Kiffers förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2018-04-19 §71
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2018-04-2

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2013-000030 - 360

Förslag till VA-policy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta VA-policyn.
Sammanfattning
De punkter som utgör förslag till VA-policy är ställningstaganden som kommer
att vara styrande för kommunens VA-planeringsarbete och styr alla nämnder
och bolag. De första delarna i policyn utgörs av en mer övergripande karaktär
och är kopplade till kommunens vision och övergripande mål. De efterföljande
delarna är riktade mot Allmän VA-försörjning, Enskild VA-försörjning, VAutbyggnad och Dagvatten. VA-policyn har beretts i berörda nämnder och de
har inga synpunkter alternativt tillstyrker förslaget.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07 (Dnr 2013-030-360) att bilda en
förvaltningsövergripande arbetsgrupp för VA-planering. Under 2014
upprättades en projektplan för arbetet. Styrgruppen för ekologisk hållbarhet är
styrgrupp för arbetet. 2015 arbetades en VA-översikt fram vilken har
uppdaterats 2018. VA-översikten utgör en nulägesbeskrivning av
förutsättningarna för vatten och avlopp i kommunen. 2016 formulerades ett
utkast till VA-policy och därefter har arbete pågått för att ta fram förslag till
riktlinjer. Nästa steg i processen är att VA-policyn antas i kommunfullmäktige.
Den är vägledande för de riktlinjer som utformas. Förslag till riktlinjer kommer
att skickas på remiss till berörda nämnder och bolag samt länsstyrelsen
Gävleborg innan de fastställs i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-05-22
Tjänsteutlåtande
Remissvar VA-policy
Kommunstyrelsens protokoll 2014-06-05

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000121 - 800

Remiss regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 "När
konstens och kulturens egenvärde möter
samhällsutveckling"
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande angående regional
kulturplan Gävleborg 2019-2021 och lämna över detta till Region Gävleborg..
Sammanfattning
Region Gävleborg har bjudit in en rad remissinstanser, däribland Hudiksvalls
kommun, till att lämna in synpunkter på förslaget till regional kulturplan 20192021. Den regionala kulturplanen är det dokument som beskriver Region
Gävleborgs politiska ambitioner för den regionala kulturverksamheten. Sedan
2013 då dåvarande Landstinget Gävleborg gick in i kultursamverkansmodellen
fördelar man den samlade regionala och statliga finansieringen till regional
kulturverksamhet.
Den verksamhet som finansieras på detta sätt äger alltid rum i en kommun.
Den regionala kulturpolitiken får på så sätt direkt genomslag i kommunerna. I
utgångspunkten för kultursamverkansmodellen ska Regionen samverka med
bland annat kommunerna i utformningen av kulturplanen. Detta har också skett
på olika sätt. Det är ändå angeläget att förtydliga Hudiksvalls kommuns
synpunkter inom vissa områden.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat förslag till yttrande från Hudiksvalls
kommun och föreslagit att kommunstyrelsen antar detta.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-17
Förslag till remissyttrande
Remiss regional kulturplan Gävleborg

Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104
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Dnr 2018-000175 - 800

Remiss regional kulturgaranti för förskoleklass och
grundskola i Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom kultur- och fritidsnämndens förslag till yttrande, och
överlämna detta till Region Gävleborg som Hudiksvalls kommuns yttrande.
Sammanfattning
Region Gävleborg har presenterat ett förslag till regional kulturgaranti för
förskoleklass och grundskola i Gävleborg. Syftet är att skapa en modell som
underlättar så att barn i förskoleklass och grundskola får tillgång till
professionell kultur. Modellen ska främja nya metoder och samarbeten. Fokus
är samordning, kommunikation, subventionering och struktur. Kulturgarantin
ska inkludera alla konst och kulturformer.
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att följande yttrande lämnas:
" Alla konst och kulturområden - Hudiksvalls kommun är positiv till att Region
Gävleborg samordnar de regionala kulturaktörernas aktiviteter mot skolan.
Förskoleklass och grundskola – Hudiksvalls kommun föreslår att avgränsningen
för den regionala kulturgarantin breddas till barn och unga i förskola och
grundskola.
Överenskommelser mellan Region Gävleborg och kommunerna - Det är viktigt
att överenskommelserna kan vara flexibla och fånga upp den enskilda
kommunens önskemål och behov samtidigt som arbetet med
överenskommelserna inte får leda till ökad byråkrati och stelbenthet.
Ekonomi - Modellen bör uppmuntra till gemensamma projekt för att på så sätt
stärka de regionala och kommunala insatserna med finansiering även från andra
intressenter.
Digital plattform – Kostnaderna för den digitala plattformen och
administrationen runt modellen får inte stjäla resurser från det utbud som ska
nå barnen.
Delaktighet – Det är positivt att den digitala plattformen kommer att bidra till
ungas delaktighet. Det är samtidigt viktigt att modellen skapar möjlighet för
kommunerna att fortsätta involvera olika grupper i planeringen av det lokala
utbudet (exempelvis unga, rektorer och pedagoger).
De regionala aktörerna – det behöver förtydligas vilka krav som ställs på de
regionala aktörerna i modellen, exempelvis samordning av tidsplaner,
schemaläggning, system för taxor, och så vidare.

Justerandes signatur
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Hudiksvalls kommun är gärna pilotkommun.
Region Gävleborgs förslag om en regional kulturgaranti har goda möjligheter
att stärka kultur- och fritidsförvaltningens samarbete med lärandeförvaltningen
i Hudiksvalls kommun. "
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-05-17 § 51
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2014-000503 - 761

Drogpolitiskt program för Hudiksvalls kommun 20182022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta det drogpolitiska programmet för åren 2018-2022
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde Hudiksvalls kommuns drogpolitiska program
2009. Programmet ska revideras vart fjärde år. Social- och fritidsförvaltningen
arbetade 2014 fram ett förslag till reviderat program. Kommunstyrelsens
allmänna utskott beslutade 2014-12-09 § 41 att återremittera ärendet till socialoch fritidsförvaltningen för en mer övergripande beredning, breddning av
målgrupp och inhämtande av yttranden från andra berörda. En omorganisation
trädde i kraft 1 januari 2015 och nya nämnder och förvaltningar bildades. Det är
i dagsläget social- och omsorgsförvaltningen som berett ärendet. Synpunkter
har inhämtas från tekniska nämnden, lärandenämnden, samt kultur- och
fritidsnämnden.
Det som bland annat gjorts i revideringen är att målgruppen utökats till att även
omfatta vuxna och att kommunens övergripande mål kopplats till programmet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2018-04-19 § 70
Tjänsteutlåtande social och omsorgsförvaltningen 2018-02-25
Program 2018-04-25
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2014-12-09 § 41

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2018-000138 - 100

Remiss Myndighetsgemensam indelning - samverkan
på regional nivå (SOU 2018:10)
Kommunstyrelsen beslutar
att avlämna remissvar till regeringen enligt förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått förslaget på remiss för yttrande senast den 31
augusti 2018.
Indelningskommittén, fick sina första direktiv från regeringen i juli 2015.
Uppdraget handlade i det skedet om att föreslå en ny läns- och
landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i betydligt färre län och
landsting. Kommittén skulle, enligt uppdraget, utgå från kommungränser,
arbetsmarknadsregioner och funktionella regioner för att skapa bl.a.
ändamålsenlig indelning för effektiva organisationer. I uppdraget ingick även att
föreslå en ändrad enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå samt
föreslå hur landstingen ska tilldelas det regionala utvecklingsansvaret och ge
förslag på finansiering för politikområdet. Vidare ingick i uppdraget att
analysera länsstyrelsernas effektivitet bl.a. med hänsyn till förändrade uppdrag
och behovet av att förlägga vissa av uppdragen till andra verksamhetsorter än
residensstaden samt behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa
statliga myndigheter.
Kommunen svarade på remissen och tillstyrkte en större statlig länsindelning,
men inte under beteckningen Svealand. Även den nya geografiska
landstingsindelningen tillstyrktes (Gävleborg skulle läggas samman med
Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro), men kommunen ansåg
att vissa nyanseringar behövde göras bl. a. kring koncentration och
strukturering av specialistsjukvården. Kommunen framhöll vikten av att den
nya strukturen inte skapar skarpare gränser till omkringliggande län och
landsting.
Genom nya direktiv 2017 utgick de tidigare direktiven i alla delar utom att
föreslå beteckning för kommuner på regional nivå och finansiering av
förvaltningsutgifter för det regionala utvecklingsuppdraget. Uppdraget att
föreslå en samordnad regional indelning för statliga myndigheter som skulle
vara relevant för staten, kommuner och landsting förtydligades, liksom reglering
i indelningslagen om kommande ändring av landstingsindelningen. Kommittén
fick även i uppdrag att kartlägga landstingens samverkan och landstingens syn
på framtida utveckling när det gäller samverkan.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-05-08
Remiss 2018-03-27
Remissmissiv 2018-03-27

Beslutet skickas till

Regeringen
Kerstin Oremark
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Dnr 2017-000297 - 370

Framtagande av plan och kostnader för att installera
solpaneler på kommunens fastigheter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att spara och effektivisera genom olika energianpassningsåtgärder,
att bygga solpaneler på lämpliga objekt, samt
att upplåta kommunal mark till en solpark som kan driftas av kommunen eller
en privat aktör.
Sammanfattning
I samband med ramar och budget 2018-2021 gjordes en överenskommelse
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att ta fram ett
investeringsuppdrag kopplat till tidsplan för att förse kommunala fastigheter
med solpaneler.
Kommunledningsförvaltningen har fått uppdraget att, tillsammans med
tekniska förvaltningen, ta fram investeringskostnad och tidsplan för att
investera i solpaneler på kommunägda fastigheter.
Utredningen rekommenderar en långsammare utbyggnadstakt av solceller på
egna fastigheters tak för att också kunna ta del av teknikförbättringar och
investera i andra utföranden som kan bli aktuella i framtiden.
Utredningen föreslår också att kommunen ska fortsätta att spara och
effektivisera i en stor omfattning innan kommunen investerar i
solcellsproduktion. Undantaget är möjligen vid nyproduktion och renovering av
byggnader där lösningar som integrerar solceller kan och bör studeras närmare.
Beslutsgång
I diskussioner vid sammanträdet framkommer att kommunstyrelsen önskar
stryka formuleringen .."innan kommunen investerar i solcellsproduktion", vilket
också blir kommunstyrelsens beslut.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Rapport 2018-04-09 och protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-09-12 §109
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 108

2018-06-05

Dnr 2018-000019 - 110

Valdag till Svågadalsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att valet till Svågadalsnämnden sker den 18 november 2018
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att valet till Svågadalsnämnden inte
ska göras samtidigt med de allmänna valen. I samråd med representanter för
Svågadalsnämnden föreslås att valet sker den 18 november 2018.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-27

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

35(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 109

2018-06-05

Dnr 2017-000253 - 008

Motion om att minska spridningen av mikroplaster
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Kristdemokraterna har lämnat en motion om att minska spridning av
mikroplaster genom att uppdra till miljöförvaltningen att kartlägga vilka källor
som finns i kommunen samt att miljöförvaltningen därefter ska formulera
åtgärder. Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd har inkommit med yttrande
och de anser inte att det ligger inom ramen för deras arbete att genomföra dessa
arbetsuppgifter. I deras tillsynsarbete så arbetar de kontinuerligt med frågan om
att minska miljöpåverkan från verksamheter.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i miljö- och räddningsnämndens
yttrande och anser att arbetet med att minska problem med mikroplaster i
Hudiksvall sker bäst genom att följa de nationella riktlinjer och åtgärder som tas
fram för olika verksamheter. Ett exempel är att beakta åtgärdsförslaget enligt
havsmiljödirektivet som säger att vid revidering av kommunala avfallsplaner ska
problematiken gällande mikroplaster lyftas in. Den befintliga avfallsplanen
gäller fram till 2020.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Tjänsteutlåtande 2018-04-19
Motion 2017-06-16

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

36(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 110

2018-06-05

Dnr 2018-000217 - 035

Redovisning av obesvarade och besvarade
medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Den 16 november 2017 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att
återremittera redovisningen till kommunledningsförvaltningen för ytterligare
handläggning.
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
väcktes. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34§ skall kommunstyrelsen
och nämnderna en gång per år, till fullmäktige redovisa de beslut som fattats i
dessa ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Den 1 maj 2018 var det totalt 30 medborgarförslag som inte blivit besvarade.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17
Redovisning 2018-05-04
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2017-11-16 §141

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

37(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 111

2018-06-05

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid senaste mötet i Hälsingerådet avhandlades bla följande frågor:
Årlig stipendieutdelning
Samverkansprojekt inom krishantering
Kommunförbund i Gävleborg
Samverkan GDPR
Sundsvallsregionen

Vid senaste mötet inom Sundsvallsregionen avhandlades bla följande frågor
Verksamhetsplan
Traineeprogram
Ledarförsörjningsprogram
X-trafik
Offentlighetsutbildarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

38(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-05

Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Dataskyddsombudet roll. Dnr 2018-106

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

39(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 113

2018-06-05

Dnr 2018-000233 - 430

Remiss ansökan om undersökningstillstånd från
Northern X Scandinavia AB, avseende område
Sumåssjön nr 1
Kommunstyrelsen beslutar
att anta förslag till yttrande och lämna det till Bergsstaten som Hudiksvalls
kommuns yttrande.
Sammanfattning
Bergsstaten har tagit emot en ansökan om undersökningstillstånd från
Northern X Scandinavia AB avseende området Sumåssjön nr 1.
Enligt 3 § mineralförordningen (1992:285) ska länsstyrelser och kommuner ges
tillfälle att yttra sig över ansökningar om undersökningstillstånd.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande från
kommunen.
Beslutsunderlag
Remiss ansökan om undersökningstillstånd
Förslag till yttrande

Beslutet skickas till

Bergsstaten
Åsa Terent
Ann-Sofie Åhlén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

40(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 114

2018-06-05

Dnr 2016-000216 - 427

Yttrande angående Brickagruvan, Friggesund,
Bjuråker
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens ordförande, att för Hudiksvalls kommun,
yttra sig över kompletteringen av ansökan om tillstånd att få utvinna vanadin
vid dagbrott i Bricka Bjuråker, till Mark- och miljödomstolen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun kommer att få tillfälle att yttra sig om komplettering av
ansökan om tillstånd att få utvinna vanadin vid dagbrott i Bricka Bjuråker.
Hudiksvalls kommun kommer att behöva lämna in sitt yttrande i juli.

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson
Bengt Friberg
Åsa Terent
Ann-Sofie Åhlén

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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