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§ 181

2016-11-08

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
att uppmana respektive ordförande och förvaltningschef för kommunens
nämnder och förvaltningar att inte låta kostnaderna för inköp av olika slag bära
iväg under årets sista månader.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist går igenom det ekonomiska utfallet och sjukfrånvaron för januari till september 2016. Uppföljningen visar att jämfört med
delårsbokslut har det skett en förbättring av prognosen gällande det
ekonomiska utfallet med 4 miljoner kronor, dock visar fortfarande nämndernas
prognostiserade nettokostnader för helåret en avvikelse jämfört med
årsbudgeten om 18,2 miljoner kronor. Totalt visar prognosen ett positivt
resultat jämfört med årsbudget om 56,7 miljoner kronor.
Den positiva trenden med lägre sjukfrånvaro jämfört med föregående år håller i
sig.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 137


Resultaträkning januari-september 2016

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomikontoret

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 182

2016-11-08

Dnr 2016-000277 - 007

Redovisning av uppdrag gällande Långsiktig
ekonomisk analys 2016-2030, Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna genomgången
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg presenterar en sammanställning av en
handlingsplan som är framtagen utifrån den ekonomiska långtidsanalysen
Beslutsunderlag
 Handlingsplan utifrån ekonomisk långtidsanalys


Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 135

Beslutet skickas till

Kommunchefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 183

2016-11-08

Dnr 2016-000397 - 346

Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till VA-taxa för Hudiksvalls kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 2017, samt
att den nya taxan gäller från och med 2017-01-01.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat ett förslag till ny VA-taxa som innebär en
beräknad höjning av intäkterna från brukningsavgifter med ca 2,2 %. I förslaget
höjs årskostnaden för en normal villa, typhus A, från ca 4850 kr/år till 5050
kr/år. Mediankostnaden för typhus A bland Sveriges alla kommuner 2016 är
6805 kr/år.
När det gäller anläggningsavgifter föreslås en höjning som motsvarar 6 % för
typhus A som då hamnar på 88 000 kr inklusive moms. Motsvarande median
för Sveriges kommuner är 2016 knappt 123 000 kr.
Utöver justeringen av taxenivåer finns i förslaget även mindre förändringar av
taxans konstruktion. Detta för att bättre anpassas till en mer funktionell
användning av taxan med avsikt att mer rättvist taxera ut avgifter till
abonnenterna.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Annika Huber (S) och
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 141


Tekniska nämndens protokoll 19 september 2016 § 119



Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen 26 augusti 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 184

2016-11-08

Dnr 2016-000416 - 042

Tilläggsanslag avseende lönesatsning för undersköterskor
Kommunstyrelsen beslutar
att 1 211 000 kr förs över från kommunstyrelsens riktade medel till social- och
omsorgsnämnden, för att täcka kostnaderna för lönesatsningen på
undersköterskor
Sammanfattning
Tilläggsanslaget avser att täcka den kostnadsökning social- och
omsorgsnämnden får, innevarande år, avseende lönesatsning på
undersköterskor i enlighet med det beslut, om lönesatsning för
undersköterskor, som fattades av kommunstyrelsen den 7 juni 2016
Beslutsgång
Annika Huber (S), Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP), Charliene
Kiffer (V), Jonas Holm (M) och Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 138


Ekonomiavdelningens tjänstutlåtande 7 oktober 2016

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 185

2016-11-08

Dnr 2016-000418 - 435

Fishing in the middle of Sweden (FIMS)
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om medfinansiering av projektet Fishing in the middle of
Sweden under förutsättning av övriga kommuner i projektet tillskjuter resurser,
samt
att kostnaden för detta läggs in i budget för år 2017-2019.
Sammanfattning
Projektet Fishing in the middle of Sweden är ett projekt som bedrivs för att
erbjuda nya paketerade sportfiskeupplevelser i regionen. Fishing in the middle
of Sweden har ansökt om medfinansiering av Hudiksvalls kommun med totalt
456 896 kronor fördelat under tre år, 2017-2019
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall allmänna utskottets förslag med
tillägget att kostnaderna läggs in i budgeten för 2017 och framåt.
Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M), Charliene Kiffer (V) och Fredrik
Forslund (SD) yrkar bifall till Majvor Westberg-Jönssons förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 139


Ansökan om regionala medel del 1 och 2

Beslutet skickas till

Projektet Fishing in the middle och Sweden
Tommy Vestersund, Bollnäs
Stefan Barenfeldt
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 186

2016-11-08

Dnr 2015-000515 - 800

Höjning av lokalhyran för Hudiksvalls Teater
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget med förtydligandet att hyra för "heldag" avser
kommersiella verksamheters taxa, samt
att taxan årligen ska indexjusteras.
Sammanfattning
De budgeterade pengarna som finns för Hudiksvalls teater, plus intäkter, räcker
inte till för både drift och underhåll. Budget och intäkter från hyran täcker inte
kostnaderna för vaktmästare, städ, underhåll och förbrukning, vilket innebär att
teatern går med underskott när den hyrs ut. Med hänsyn till ovanstående
föreslår kultur- och fritidsnämnden att höja hyran för Hudiksvalls teater, i
enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP), Jonas Holm (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 140


Kultur- och fritidsnämndens protokoll 20 september 2016 § 810

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 187

2016-11-08

Dnr 2014-000624 - 356

Taxor och avgifter för hemtjänsten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en enhetlig taxa, samt
att timtaxan ska vara 250 kronor.
Sammanfattning
1 januari beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att återföra ärendet om
taxor och avgifter för hemtjänsten i Hudiksvalls kommun till social- och omsorgsnämnden för ytterligare beredning genom att beskriva de fördelar,
respektive nackdelar, det nya förslaget har för brukarna, samt på ett tydligare
sätt beskriva skillnaden mellan gamla taxan och det nya förslaget.
Den största skillnaden mellan den gamla taxan och det nya förslaget är att avgift
införs även för omvårdnad, till skillnad från nuläget där endast service är
avgiftsbelagd. Detta möjliggör att gå från månadsavgift baserad på schabloner
till timtaxa baserad på individuellt insatsregistrerad tid. Skillnaden i
administration med det nya förslaget innebär att automatisk justerad faktura
genereras direkt ur förvaltningens verksamhetssystem, mot idag då en avsevärt
manuell handpåläggning är nödvändig.
Med avgiftsbelagd omvårdnad och service får vi ett mer jämlikt system där de
som har behov av olika insatser behandlas lika. De som har låg inkomst är
skyddade genom reglerna om förbehållsbelopp och behöver därför inte avstå
från omvårdnad på grund av ekonomi. För andra med bättre ekonomi kan det
nya förslaget innebära en ökad avgift för de som idag endast har mycket få eller
inga serviceinsatser.
Med en sänkning av timtaxan till 250 kronor anpassas denna till företagen som
erbjuder hushållsnära tjänster där man kan utnyttja skatteavdrag. Med dagens
schablon-prissättning är det ofta billigare för brukaren att nyttja dessa företag
för serviceinsatser i stället för den kommunala hemtjänsten. Med det nya
förslaget blir det enklare för brukaren att jämföra vilket alternativ som är bäst
för hen utifrån maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.
Fördelar för brukaren är att det blir lättare att kontrollera fakturan då denna
baseras på utförd insatsregistrerad tid. Fördelen för administratörerna är
avsevärt mindre handpåläggning än med nuvarande system där många rättelser
manuellt måste läggas in för att sänka månadsavgiften vid olika uppehåll. I
dagsläget är det mycket svårt för brukaren att ha koll på om dessa rättelser har
gjorts eller inte.

Justerandes signatur
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2016-11-08

Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt att en
timtaxa på 250 kronor införs.
Charliene Kiffer (V) yrkar bifall till Henrik Perssons förslag.
Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M) meddelar att de ej deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 142


Social- och omsorgsnämndens protokoll 10 december 2015

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 188

2016-11-08

Dnr 2015-000417 - 008

Motion om HBTQ-certifierad förskola
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Hudiksvalls kommun aktivt undersöker om det finns intresse bland en eller
flera förskolor att genomgå utbildning för hbtq-certfiering och att i så fall ge
berörd personal möjlighet till detta.
Lärandenämnden har lämnat ett yttrande till kommunfullmäktige i ärendet. Vid
sammanträde 4 april 2016 behandlade kommunstyrelsen ärendet och beslutade
att återremittera ärendet till lärandenämnden för att se över kostnaden för införande av hbtq-certifierad förskola.
Lärandenämnden har i protokoll 1 september 2016 § 80 yttrat sig över
motionen och även lämnat en redovisning över kostnader.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Gerd Olsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 150


Lärandenämndens protokoll 1 september 2016 § 80



Andrea Bromheds motion 16 september 20150

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 189

2016-11-08

Dnr 2016-000414-100

Uppföljning av internkontroll 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors redovisar uppföljning av internkontrollplanen
för 2016
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 143


Uppföljningsrapport till kommunstyrelsen år 2016

Beslutet skickas till

Annika Lindfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

14(31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 190

2016-11-08

Dnr 2016-000101 - 107

Ägardirektiv Glysisvallen AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för Glysisvallen AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-12-14 (Dnr 2015-484-140) om att
köpa NCC AB:s aktiepost i Glysisvallen AB. Köpet genomfördes med tillträde
till aktierna från och med den 1 januari 2016 och kommunen blev därmed ensam ägare till bolaget. Med anledning av det har ägardirektiv utarbetats för
Glysisvallen AB. Ägardirektivet tydliggör Hudiksvalls kommuns syfte,
inriktning och mål med bolagets verksamhet.
Efter beslut om ägardirektiv i kommunfullmäktige ska de antas av
bolagsstämman.
Beslutsgång
Olle Borgström (S) och Andrea Bromhed (MP) anmäler jäv, lämnar lokalen
och deltar inte vid handläggning och beslut i ärendet.
Bo Nilsson (S), Matts Persson (C), och Adam Rydstedt (M) lämnar lokalen vid
behandling av detta ärende.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 144


Kvalitetsstrateg Annika Lindfors tjänsteutlåtande 4 oktober 2016 samt
förslag till ägardirektiv.

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 191

2016-11-08

Dnr 2016-000307 - 107

Ändring av mandatperiod för styrelseledamöter i
bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelseledamöterna i kommunens bolag nomineras och utses för hel
mandatperiod
att tiden för utsedd styrelseledamot är från den årsstämma, som följer närmast
efter det att allmänt val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
att anta bolagsordningarna för AB Hudiksvalls bostäder, Fastighets AB Glysis,
Glysisvallen AB, Hudiksvalls Näringslivs AB, Iftac AB, Visit Glada Hudik AB
med ovanstående ändringar.
Sammanfattning
För att förbättra förutsättningarna till ökad kontinuitet och effektivitet i
kommunens bolags styrelsearbete föreslår kommunledningsförvaltningen att
ordförande, styrelseledamöterna och lekmannarevisorer med suppleanter i
kommunens bolag utses för hel mandatperiod och intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Tidpunkten för när ansvaret övergår från sittande styrelse till ny styrelse sker
vid registreringen av styrelsen till bolagsverket.
För att perioden för vald styrelse ska träda i kraft avseende Visit Glada Hudik
AB måste ändringen i bolagsordning godkännas av dels kommunfullmäktige
och dels av ideella föreningen Destination Glada Hudik.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 145
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors tjänsteutlåtande 30 september 2016
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 192

2016-11-08

Dnr 2010-000174 - 501

Ostkustbanan - dubbelspår
Kommunstyrelsen beslutar
att i första hand hemställa hos Trafikverket att göra en genomgripande omarbetning av samrådsförslaget med förnyat samråd i enlighet med de
synpunkter som kommunen framför i yttrandet med bilagor, samt
att, under förutsättning att ovanstående inte tillgodoses, förorda den östliga
sträckningen genom kommunen med nuvarande stationslägen i Hudiksvall och
Iggesund.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jonas Holms förslag reserverar sig Jonas
Holm (M) och Håkan Rönström (M).
Emot beslutet reserverar sig Andrea Bromhed (MP) skriftligt.

Bilaga § 192

Emot beslutet reserverar sig Fredrik Forslund (SD).
Sammanfattning
Trafikverket har från kommunen begärt ett yttrande gällande dragningen av
Ostkustbanan genom kommun. Planeringschef Kerstin Oremark har framställt
ett förslag till yttrande. I yttrandet framgår att samrådshandlingen visar stora
brister i beskrivningar och jämförande analyser och att en genomgripande
revision av samrådshandlingen och ett förnyat samråd behöver göras. .
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) och Fredrik Forslund (SD) yrkar avslag på
planeringsutskottets förslag.
Majvor Westberg-Jönsson (S) Charliene Kiffer (V), Caroline Schmidt (C),
Bengt-Åke Nilsson (C) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
planeringsutskottets förslag.
Jonas Holm (M) yrkar bifall första att-satsen och avslag till andra att-satsen i
planeringsutskottets förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till
planeringsutskottets första att-sats (att i första hand hemställa hos Trafikverket
att göra en genomgripande omarbetning av samrådsförslaget med förnyat
samråd i enlighet med de synpunkter som kommunen framför i yttrandet med
bilagor), och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till planeringsutskottets andra att-sats (att, under förutsättning att ovanstående inte
tillgodoses, förorda den östliga sträckningen genom kommunen med nuvarande
stationslägen i Hudiksvall och Iggesund), och finner att kommunstyrelsen
bifaller denna.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till
planeringsutskottets hela förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker Jonas Holms förslag.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 25 oktober 2016 § 67


Planeringsavdelningens tjänsteutlåtande 25 oktober 2016 med förslag
till yttrande till trafikverket.

Beslutet skickas till

Trafikverket
Planeringschef Kerstin Oremark
Planeringschef Hans Gyllow
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Mats Axbrink
Stadsarkitekt Christina Englund
Planarkitekt Frida Niemi
Teknisk chef Jan Kroppegård
Planarkitekt Isabelle Törnhult

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 193

2016-11-08

Dnr 2016-000192 - 212

Plan för bostäder – En del av ett bostadspolitiskt
program för Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att planen kompletteras med en historisk beskrivning av bostadsbyggandet i
Hudiksvalls kommun och att bostadsområdet Galgberget omprioriteras från
hög prioritet till låg prioritet,
att, i enlighet med ansvaret för att tillhandahålla en god markberedskap, uppdra
till byggnadsnämnden att påbörja planarbete för bostäder i Hudiksvall i enlighet
med förvaltningens upprättade förslag, där förslagen är utan inbördes
rangordning,
att uppdra till planutskottet att följa utvecklingen av framtagandet av
detaljplaner,
att, i enlighet med ansvaret för att tillhandahålla en god markberedskap, uppdra
till tekniska nämnden att vidta markförberedelser, markförsäljning och liknande
åtgärder i den takt som detaljplaner upprättas av byggnadsnämnden, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
kommunikationsplan kopplat till ovanstående.
Reservation

Emot beslutet och till förmån för återremissförslaget reserverar sig Andrea
Bromhed (MP).
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har, på planutskottets uppdrag, upprättat
förslag till framtida områden för bostäder, både småhus och flerfamiljshus, på
kommunägd mark i Hudiksvall.
Bakgrunden är att det råder stor efterfrågan och tydlig brist på bostäder i
kommunen, särskilt i Hudiksvall. Områdena behöver detaljplaneläggas för att
möjliggöra byggnation av bostäder. Detta behövs även för att ge förutsättningar
för en långsiktig befolkningstillväxt i Hudiksvall.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V) yrkar att planerade bostadsområdet Galgberget
omprioriteras till låg prioritering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19(31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-11-08

Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till Charliene Kiffers förslag, samt att
ärendet kompletteras med en historisk beskrivning av bostadsbyggandet i
Hudiksvalls kommun.
Andrea Bromhed (MP) yrkar att ärendet återremitteras till planeringsutskottets
för en komplettering med en redovisning om hänsyn tagits till ekologiska,
ekonomiska och sociala konsekvenser.
Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M) och Olle Borgström (S) yrkar bifall
till planeringsutskottets förslag med Charliene Kiffer och Majvor WestbergJönssons ändringsförslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds
återremissförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska
således avgöras vid dagens sammanträde.
Andrea Bromhed meddelar att hon ej deltar i beslutet.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till planeringsutskottets
förslag med Charliene Kiffers och Majvor Westberg-Jönssons ändringsförslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker planeringsutskottets förslag med Charliene Kiffers
och Majvor Westberg-Jönssons ändringsförslag.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 25 oktober 2016 § 70


Planeringsavdelningens skrivelse Planuppdrag - mark för bostäder i
Hudiksvall

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Planeringsutskottet
Planeringschef Hans Gyllow
Avdelningschef David Östlund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 194

2016-11-08

Dnr 2016-000378 - 015

Förslag till handlingsplan enligt lag om skydd mot
olyckor
Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Sammanfattning
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram
som beskriver målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de
risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid
som under höjd beredskap
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 147


Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 1 september
2016 § 63



Förslag till Handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 195

2016-11-08

Dnr 2014-000527 - 007

Revisionsrapport, Hälsofrämjande ledarskap
Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anta rapporten som yttrande över uppföljning av en tidigare genomförd
granskning av det hälsofrämjande ledarskapet i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
På uppdrag av Hudiksvalls kommuns förtroendevalda revisorer har PwC i
uppdrag att följa upp en tidigare granskning av det hälsofrämjande ledarskapet.
Granskningen finns dokumenterad i en rapport daterad 11 november 2014.
Kommunstyrelsen antog 2015-03-05 kommunledningsförvaltningens yttrande
som svar på Revisionsrapporten-Granskning av det hälsofrämjande ledarskapet
i Hudiksvalls kommun.
Personalchef Maria Larsson har gjort en uppföljning av den tidigare
granskningen.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 149


Personalchef Maria Larssons yttrande 6 september 2016

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna
Personalchef Maria Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 196

2016-11-08

Dnr 2015-000191 - 035

Medborgarförslag om att göra Hudik till en studentstad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Cicki Nilsson, Hudiksvall, har väckt frågor kring utbildning av bl.a. medicinsk
personal på orten i Hudiksvall, vilket har betraktats som ett medborgarförslag.
Förslagsställaren har väckt frågor om behovet av utbildningar för läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, lärare m fl. En del av frågorna hamnar utanför
kommunens ansvarsområde när det handlar om dimensionering av utbildningar
inom till exempel landstingets verksamhet. Klart är dock att Hudiksvalls
sjukhus fortfarande är ett utbildningssjukhus för bland andra AT-läkare.
Förslagsställaren har helt rätt i att det finns många fördelar med att ha tillgång
till en högre utbildning på orten. Ungdomar kan bli kvar och få sin utbildning
på hemmaplan, orten blir intressantare för arbetsgivare om det finns god
tillgång till kompetens samtidigt som andra branscher gynnas av ett ökat antal
studenter.
I Hudiksvall finns tillgång till yrkeshögskoleutbildningar medan de som önskar
studera vid universitet och högskolor hänvisas till andra orter. Närmaste
universitet är Mittuniversitetet i Sundsvall och påi Gävle högskola.
Kommunens strategi är att arbeta för goda förbindelser med främst Sundsvall,
Gävle och Uppsala; på sikt, med ett dubbelspår på järnvägen kan restiderna i
det närmaste halveras vilket ökar möjligheterna att bo kvar i Hudiksvall och
ändå få tillgång till högre utbildning. Vidare arbetar kommunen med att vara
attraktiv för näringsliv och högskoleutbildad arbetskraft att etablera sig i och
verka i. Dit hör ett brett (diversifierat) näringsliv, tillgång till bra bostäder samt
attraktiva levnadsvillkor i övrigt.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 25 oktober 2016 § 73


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 oktober 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 197

2016-11-08

Dnr 2016-000444 - 023

Fortsatt förordnande av kommunchefsanställning
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Bengt Friberg som kommunchef under perioden 2017-02-03 2021-02-03.
Sammanfattning
Samtliga förvaltningschefer har en grundanställning i kommunen med ett
tidsbegränsat chefsförordnande, vanligtvis på 6 år. Det är dags att ta ställning
till ett omförordnande för Bengt Friberg som kommunchef. Förslaget är ett
visstidsförordnande för perioden 2017-02-03 - 2021-02-03. Kommunstyrelsen
fattar beslut om tillsättning av förvaltningschefer och kommunchefen.
Kommunstyrelsens ordförande är den som tecknar anställningsavtalet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 25 oktober 2016

Beslutet skickas till

Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Staben
Kommunchef Bengt Friberg
Samtliga nämnder
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 198

2016-11-08

Dnr 2016-000434 - 112

Förordnande som vigselförrättare Charliene Kiffer
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå Länsstyrelsen Gävleborg besluta att förordna Charliene Kiffer att
tillsvidare vara vigselförrättare
Sammanfattning
Det finns för närvarande 10 vigselförrättare i Hudiksvalls kommun som är utnämnda av Länsstyrelsen efter förslag från kommunstyrelsen. En av dessa är
Daniel Pettersson, som varit kommunalråd. Han har nu ersatts av Charliene
Kiffer. Eftersom det av praktiska skäl är lämpligt att kommunalråden har rätt
att förrätta vigslar så bör lämpligen Charliene Kiffer också få den rätten
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 152


Kommunchefens tjänsteutlåtande 18 oktober 2016

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Charliene Kiffer
Receptionen
Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 199

2016-11-08

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen information finns att rapportera från Hälsingerådet.
Sundsvallsregionen

Ingen information finns att rapportera från Sundsvallsregionen.
Allmän information

Majvor Westberg-Jönsson informerar från Inköp Gävleborg och Samordningsförbund Gävleborg.
Mikael Löthstam informerar från ägarsamråd om Biogasprojektet och hur man
ska gå vidare i projektet.
Kommunchef Bengt Friberg informerar om en stor gemensam krisövning den
6 december 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 200

2016-11-08

Dnr 2016-000400 - 026

Placera den nya jämnställdhetsmyndigheten i
Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att gemensamt med Region Gävleborg och Länsstyrelsen uppvakta regeringen
med begäran om att placera den planerade jämställdhetsmyndigheten i
Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens beslutade, vid sitt sammanträde 4 oktober 2016, att
kommunen ska upprätta en skrivelse med begäran om att
jämställdhetsmyndigheten ska placeras i Hudiksvall.
Fiber Optic Valleys arbete med genusmedvetet ledarskap och medarbetarskap
har resulterat i framgångsrika förändringsarbeten som uppmärksammats
nationellt och internationellt. Parallellt med det har Länsstyrelsen I Gävleborg
och Region Gävleborg varit pådrivare på nationell nivå för att förbättra
jämställdhetsarbetet hos myndigheter och offentligt finansierade aktörer.
Regionen har på så vis varit föregångare i regionalt jämställdhetsarbete inom
EU-projekt, utformning av utbildning, utveckling av program och verktyg för
jämställdhetsarbete. Med detta som bakgrund skapas ytterligare tyngd bakom
argumenten att förlägga myndigheten i Gävleborg och Hudiksvall..
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till förslaget.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
 Arbetslivsstrateg Moniqa Klefboms tjänsteutlåtande 1 november 2016.

Beslutet skickas till

Moniqa Klefbom
Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

27(31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 201

2016-11-08

Dnr 2016-000458 - 102

Caroline Schmidts avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunstyrelsens planeringsutskott, samt val av
ny ledamot och ersättare
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Caroline Schmidt (C) från uppdrag som ledamot
kommunstyrelsens planeringsutskott,
att till ny ledamot utse Jan-Erik Jonsson (C), samt
att till ny ersättaren (efter Jan-Erik Jonsson) utse Caroline Schmidt (C).
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) och Jan-Erik Jonsson (C) önskar ett byte av ledamöter för
centerpartiet i kommunstyrelsens planeringsutskott.
Beslutsunderlag
 Caroline Schmidts och Jan-Erik Jonssons skrivelse 8 november 2016.

Beslutet skickas till

Caroline Schmidt
Jan-Erik Jonsson
Anders Göransson
Johanna Frick Lindberg
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(31)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 202

2016-11-08

Dnr 2016-000459 - 102

Caroline Schmidts avsägelse från uppdrag som ledamot i Sundsvallsregionen, samt val av ny ledamot och
ersättare
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Caroline Schmidt (C) från uppdrag som ledamot
Sundsvallsregionen,
att till ny ledamot utse Jonas Holm (M), samt
att till ny ersättaren (efter Jonas Holm) utse Caroline Schmidt (C).
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm (M) önskar ett byte av ledamöter i
Sundsvallsregionen.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm (M) 8 november
2016

Beslutet skickas till

Sundsvallsregionen
Caroline Schmidt
Jonas Holm
Bengt Friberg
Johanna Frick Lindberg
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 203

2016-11-08

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelanden till handlingarna
Sammanfattning
1. Samordningsförbund Gävleborgs årsredovisning 2015
2. Besked om överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening 2016
3. Yttrande över ansökan om tillstånd till kameraövervakning
Dnr 2016-369
4. Information om nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och
unga. Dnr 2016-403
5. Social- och omsorgsnämndens beslut ang Hälsans hus, samverkan
mellan kommun och region. Dnr 2016-401
6. Social- och omsorgsnämndens beslut om att inte bidra med finansiering
av en nationell stödfunktion till stöd för en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst. Dnr 2016-402
7. Nordanstigs kommuns brev till Telia angående släckning av
kopparnätet. Dnr 2016-442
8. Region Gävleborgs styrelseprotokoll 28 september 2016
9. FoU Välfärds-Hjälpmedel-RegNetnämnds protokoll 2 september 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 204

2016-11-08

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att notera delegationsbesluten till protokollet.
Sammanfattning
1. Kommunstyrelsens ordförandes beslut om stöd till byalag 19 maj 2016.
2. Kommunchef Bengt Fribergs beslut om anpassning av lokaler Gamla
skolan 1 och Wallnersgården. Dnr 2016-199

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31(31)

