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Sammanträdesdatum

2017-02-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen den 7 februari 2017 kl 09:00-12:10, 13.10-14:00

Beslutande ledamöter
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Caroline Schmidt (C), 2:e vice ordförande
Henrik Persson (S)
Annika Huber (S)
Olle Borgström (S)
Lena Hallqvist (S)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Adam Rydstedt (M)
Andréa Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD)
Övriga närvarande

Ersättare
Per Svensson (S)
Kerstin Rask (S)
Bo Nilsson (S)
Kent Kanon (S)
Ingvar Persson (S)
Mats Persson (C)
Gunnel Nordin (L)
Monica Stigås (KD)
Bengt Sahlin (MP)

Kommunchef Bengt Friberg,
Kommunsekreterare Pia Embretsén
Ekonomichef Kent Lundqvist § 1
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors § 2-6
Avfallsingenjör Lars Hedström § 7

VD Bia Larsson, Fiberstaden § 9
Anna-Carin Pålsson, Fiberstaden § 9
Energi-och klimatrådg.Johan Ringmar § 13
Mikael Kollberg, SÄPO § 12

Jan-Erik Jonsson
Justerare
Justeringens plats och
Kommunledningsförvaltningen, 14 februari 2017 kl 10.00
tid
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Jan-Erik Jonsson

Paragrafer §§ 1-19
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Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2017-02-07
Datum då anslaget
Datum då anslaget
2017-02-15
sätts upp
tas ned
Förvaringsplats för
Kommunledningsförvaltningen
protokollet
Underskrift

Pia Embretsén

2017-03-08

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-07

Innehållsförteckning
§1
§2

§3
§4
§5
§6
§7
§8

§9
§ 10
§ 11

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16

§ 17

Justerandes signatur

Dnr 2015-000443 - 042
Uppföljning av ekonomi m.m. ........................................................................ 5
Dnr 2014-000191 - 007
Granskningsrapport av styrmodellen: mål, åtagande- och
budgetprocessen ................................................................................................ 6
Dnr 2016-000094 - 001
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2017 ................................................... 7
Dnr 2016-000414 - 100
Uppföljning av internkontroll 2016 ................................................................ 8
Dnr 2016-000085 - 042
Antalet indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2017 . 10
Dnr 2017-000008 - 001
Kommunens särskilda uppdrag..................................................................... 11
Dnr 2016-000438 - 452
Nya taxor för hushållsavfall ........................................................................... 12
Dnr 2016-000481 - 209
Yttrande över - tematiskt tillägg till översiktsplan gällande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i Ljusdals kommun ......... 14
Dnr 2017-000015 - 522
Bredbandsinvesteringar 2017-2019 .............................................................. 16
Dnr 2017-000014 - 522
Avsiktsförklaring bredbandsutbyggnad ....................................................... 17
Dnr 2017-000013 - 200
Meddelande om yttrande angående utvidgat strandskydd vid kusten och
Dellensjöarna ................................................................................................... 18
Dnr 2016-000430 - 006
Information om våldsbejakande extremism ................................................ 19
Dnr 2012-000193 - 403
Energi och klimatstrategi Hudiksvalls kommun......................................... 20
Dnr 2015-000065 - 008
Motion om Klimatsmart mat......................................................................... 21
Dnr 2014-000555 - 008
Motion "En bilpool för alla" ......................................................................... 23
Dnr 2015-000528 - 035
Medborgarförslag om uppföljning och utvärdering av vad
svågadalsnämnden betytt ............................................................................... 25
Dnr 2016-000337 - 035
Medborgarförslag om förbättrad/utökad idrottsarena .............................. 27

Utdragsbestyrkande

Sida

3(29)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-02-07

§ 18 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...................................................................................................... 28
§ 19 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .................................................................... 29

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4(29)

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§1

2017-02-07

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar om preliminärt bokslut för kommunen
och för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Nämndernas nettokostnader
visar preliminärt på en total avvikelse mot budget på 32,8 miljoner kronor.
Totalt beräknat preliminärt resultat ligger på 171,5 miljoner kronor.
Kent Lundqvist redovisar personalstatistik för att november och december
2016 som visar på en lägre frisknärvaro än 2014 och 2015 vilket var ett
trendbrott jämfört med övriga månader 2016. En delförklaring kan vara att
influensan haft sitt utbrott tidigare än föregående år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 2014-000191 - 007

Granskningsrapport av styrmodellen: mål, åtagandeoch budgetprocessen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet avseende Uppföljning av Revisionsrapport –
Granskning av styrmodellen; mål-, åtagande- och budgetprocessen
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer genomförde en granskning av styrmodellen;
mål-, åtagande- och budgetprocessen i februari 2014. Granskningen syftade till
att svara på frågan om kommunstyrelsen utövar sitt ansvar att leda, styra och ha
uppsikt över kommunens nämnder och bolag för att säkerställa att
styrmodellen, d.v.s. mål-, åtagande- och budgetprocessen följs på ett
tillfredsställande sätt.
Deras sammanfattande bedömning var "att kommunstyrelsen behöver förbättra
och stärka ledning och styrning över kommunens nämnder och bolag för att
säkerställa att styrmodellen efterlevs på ett tillfredsställande sätt".
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors har följt upp granskningen och i ett yttrande
redovisat vilka åtgärder som vidtagits och vilka förbättringar som gjorts.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 6


Tjänsteutlåtande 5 januari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§3

Dnr 2016-000094 - 001

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2017 med förändringen att
rutin gällande ”Katastrofsäkring av IT miljön” ändras till ”IT-säkerhet” och att
rutin för ”Delegationsordning” läggs till, samt
att en delrapportering av internkontrollen sker till kommunstyrelsen under
hösten.
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.
Kommunledningsförvaltningen har, utifrån en genomförd risk- och
väsentlighetsbedömning, lämnat ett antal förslag till internkontrollaktiviteter för
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2017. Kontrollplanen är uppdelad i två
delar, en del avser kontroller som berör alla nämnder och en del avser
kontroller inom kommunstyrelsens egen förvaltning.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 5


Tjänsteutlåtande 4 januari 2017

Beslutet skickas till

Annika Lindfors, Pia Embretsén, Bengt Friberg, Ulrika Wenn
Maria Larsson, Kent Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§4

2017-02-07

Dnr 2016-000414 - 100

Uppföljning av internkontroll 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen.
Sammanfattning
Avrapportering av intern kontroll 2016
Kommunledningsförvaltningen har fokuserat sin internkontroll på:
Analys av sjukfrånvaron
Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter
Leverantörsfakturor Betalning i tid
Tillförlitliga ekonomiska månadsrapporter redovisas
Följsamhet till tecknade avtal
Delegationsordningen
Aktuell förteckning av register enl. Pul
Sårbarhet i nätinfrastrukturen
Enligt reglementet ska utfallet bedömas som bra, ok men behöver förbättras
eller mindre bra.
Totalt ska åtta rutiner/processer ha kontrollerats under året, tre av dessa
kontroller har inte genomförts enligt plan.
- Stickprov och genomgång att regelverket för delegationsordningen har
tillämpats har inte genomförts.
- Kontrollen av följsamhet till tecknade avtal har inte kunnat genomföras på
grund av att Inköp Gävleborgs verktyg för kontroll av avtalstrohet inte ännu är
uppdaterat med kommunens senaste kodplan samt att ett arbete pågår för att
överföra verktyget till molntjänst.
- När det gäller rutinen, aktuell förteckning av register enl. Pul, har det funnits
osäkerhet kring den nya lagen om kravet på förteckning därav har ingen
kontroll genomförts.
Ingen bedömning kan därför göras i nuläget, förslagsvis görs kontrollerna under
2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bedömningen av rutiner/processer där kontroller har skett under året är att de
alla behöver förbättras förutom rutinen, sårbarhet i nätinfrastrukturen, som
bedöms som bra efter att åtgärder har genomförts under året.
Åtgärder för förbättringar av övriga rutinen och processer är exempelvis;
För "Analys av sjukfrånvaro" behöver skriftlig rutin på förvaltningsnivå göras.
Involvera arbetsplatsombud/ skyddsombud i högre utsträckning samt
genomföra analys i skyddskommittéer.
För rutinen "Finns skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter" Skapa en
kommungemensam rutin för fördelning av arbetsmiljö arbetsuppgifter enligt
AFS 2001:1 §6 mellan nämnd och förvaltningschef som separeras från övrig
delegation från nämnden.
När det gäller rutinerna/processerna "Leverantörsfakturor betalning i tid" och
"Att tillförlitliga ekonomiska månadsrapporter redovisas" går utvecklingen åt
rätt håll. Dröjsmålsfakturorna minskar och rapporterna blir mer tillförlitliga
men det finns mer att förbättra. Inom processen tillförlitliga månadsrapporter
strävar man efter att minska antalet ej slutattesterade fakturor inför
periodstängningar och förbättringar avseende periodiseringar.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 4


Uppföljningsrapport till kommunstyrelsen år 2016

Beslutet skickas till

Annika Lindfors
Bengt Friberg
Ulrika Wenn
Maria Larsson
Kent Lundqvist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2017-02-07

Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2016-000085 – 042

Antalet indikatorer till kommunfullmäktiges
verksamhetsmål för 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta demokrati och kvalitetsberedningens förslag på indikatorer till
kommunfullmäktiges verksamhetsmål för 2017 enligt bilaga 1 med
förändringen att indikatorn ”Andelen överklagade beslut som ej ändrats” tas
bort.
Sammanfattning
Demokrati- och kvalitetsberedningen fick i uppdrag av kommunfullmäktige i
samband med beslut om budget 2017 samt plan för 2018-2020, Dnr 2016-085042, att se över antalet indikatorer till kommunfullmäktiges verksamhetsmål
som kommunfullmäktige tar ställning till och beslutar om.
Demokrati- och kvalitetsberedningen har gått igenom indikatorerna och
reducerat antalet med cirka 40 %. Ett tillägg avseende indikator om
droganvändning har gjorts på inrådan av beredningen.
I årsredovisningen och när så är möjligt i delårsbokslut, ska fokus vara på
redovisningen av måluppfyllelsen av verksamhetsmålen, inte indikatorerna. De
är underlag för att kunna bedöma och verifiera måluppfyllelsen och förbättra
mätbarheten av kommunfullmäktiges verksamhetsmål.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 3


Tjänsteutlåtande 4 januari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2017-000008 - 001

Kommunens särskilda uppdrag
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
I samband med beslutet om budget 2015 och 2016 och plan 2016-2019 gav
kommunfullmäktige ett antal särskilda uppdrag och utvecklingsområden riktade
till nämnderna. Dessutom har särskilda uppdrag tillkommit under året. (Under
utvecklingsområdena och under några uppdrag finns ett antal av nämndernas
kvalitativa mål från deras åtaganden beskrivna. En del kvalitativa mål ska bidra
till att säkerställa att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors redogör för kommunens särskilda uppdrag
och utvecklingsområden samt nuvarande status..
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 14


Uppföljning av särskilda uppdrag

Beslutet skickas till

Annika Lindfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7

2017-02-07

Dnr 2016-000438 - 452

Nya taxor för hushållsavfall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget gällande nya taxor för hushållsavfall och att de börjar
gälla från 1 april 2017, samt
att taxorna ska indexregleras enligt SKL:s index.
Reservation

Emot förslaget och till förmån för Caroline Schmidts förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C).
Sammanfattning
Nya upphandlingar gällande hämtning av hushållsavfall och förbränning av den
så kallade "restavfallsfraktionen" kommer att innebära att transporter och
behandling av hushållsavfall kommer att bli dyrare från och med 2017. Även de
utgifter som ingår i taxans grundavgift ökar väsentligt de kommande åren. För
att taxan ska kunna bära verksamhetens egna kostnader krävs att den
uppdateras för att täcka de nya behoven.
Våren 2017 kommer också införandet av matavfallsinsamling att starta. Det
innebär att under en period av cirka två år kommer Hudiksvalls kommun att
behöva använda sig av två taxor för hushållsavfall samtidigt. En för den tidigare
avfallshanteringen och en för de som har erbjudits och har tackat ja till att
sortera ut sitt matavfall.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen konstaterar att taxorna ska börja gälla från 1 april 2017.
Caroline Schmidt (C) yrkar att meningen: "Avgiftsskyldighet föreligger för alla
ägare till fastigheter som är beboeliga eller där hus avsedda för boende är under
uppförande, oberoende av i vilken utsträckning huset nyttjas", i taxa för
hushållsavfall sidan 3, byts ut mot formuleringen: ”Fastighetsinnehavare till
fastighet där hushållsavfall normalt uppkommer, ska ha ett abonnemang.
Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till Renhållaren.”
Annika Huber (S), Charliene Kiffer (V), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Caroline Schmidts förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag förutom ovan nämnda formulering, och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag till formulering eller till Caroline Schmidts förslag till
formulering, i taxa för hushållsavfall sidan 3, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 2


Tekniska nämndens protokoll 17 oktober 2016



Tjänsteutlåtande 19 september 2016



Taxa för hushållsavfall



Taxa för hushållsavfall för fastigheter med erbjuden
matavfallshämtning

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§8

2017-02-07

Dnr 2016-000481 - 209

Yttrande över - tematiskt tillägg till översiktsplan
gällande landsbygdsutveckling i strandnära lägen
(LIS) i Ljusdals kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till yttrande
Sammanfattning
Ljusdals kommun har upprättat ett förslag till tematiskt tillägg rörande
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Hudiksvalls kommun har fått
möjlighet att yttra sig över planen och vill framföra följande.
Hudiksvalls kommun är positiv till möjligheten att anpassa
strandskyddsreglerna till lokala förhållanden där hänsyn tas till tillgången till
orörda stränder och behovet av att skapa förutsättningar för utvecklingen av
landsbygden. Hudiksvalls kommun vill också peka på att goda
utvecklingsförutsättningar i en kommun kan bidra positivt till utvecklingen i en
större regional kontext där också andra kommuner ingår. Särskilt angeläget är
detta när det berör gränslandet mellan två kommuner, där ett utvecklat
näringsliv och/eller boende i en kommun kan skapa förutsättningar för en
hållbar tillväxt också för den andra kommunen.
Med det som utgångspunkt vill Hudiksvalls kommun peka särskilt på två av de
föreslagna LIS-områdena i Ljusdals kommun, nämligen Gryttjen (LIS-område
44) och Storsjön (LIS-område 12). Sjön Gryttjen ligger längs väg 84 och LISområdet är beläget strax väster om kommungränsen. Området har en god
närhet till kollektivtrafik och ett ökat boende och mer verksamhet i området
kan skapa ett utökat resandeunderlag för busstrafiken.
För övrigt avser Region Gävleborg att förstärka kollektivtrafiken med att införa
i stort halvtimmestrafik på sträckan vilket ytterligare talar för LIS-områdets
goda strategiska placering. Områdets närhet till Delsbo och Dellenbygden kan
bidra till en positiv samlad effekt på tillgång till service, arbetskraft m.m. för
både Ljusdals och Hudiksvalls kommuner. Hudiksvalls kommun ser
sammantaget positivt på LIS-området.
1 Hudiksvalls kommuns gällande översiktsplan är Gryttjesberget norr om sjöns
östra ände utpekat som ett sydväxtberg med höga naturvärden. Svartviksberget,
söder om Gryttjens östra del, utgör ett naturreservat. Hudiksvalls kommuns
positiva inställning till LIS-område 44 vid Gryttjen förutsätter att dessa
områden, viktiga för naturvärden, inte påverkas negativt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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För Storsjön finns flera LIS-områden föreslagna och det som främst är
intressant för Hudiksvalls kommun är LIS-området (nr 12) i Storsjöns östra del
i Norra Sandvik. Detta område ligger angränsande till riksintresseområdet
Sandviksmoarna och Gröntjärn. Hudiksvalls kommun bedömer att det
förslagna området, som är begränsat till ytan och främst avsett för
fritidsboende, har ingen eller ringa påverkan på tillväxtförutsättningarna i
Hudiksvalls kommun. Eftersom Ljusdals kommun anser att området är
angeläget för landsbygdsutvecklingen i sin kommun kan Hudiksvalls kommun
tillstyrka det. Hudiksvalls kommun förutsätter att det föreslagna LIS-området
inte påverkar den riktiga naturmiljön kring Gröntjärn negativt.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 januari 2017 § 3


Yttrande över tematiskt tillägg till Översiktsplan i Ljusdals kommun



LIS-plan för Ljusdals kommun

Beslutet skickas till

Ljusdals kommun
Hans Gyllow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-02-07

Kommunstyrelsen

§9

Dnr 2017-000015 - 522

Bredbandsinvesteringar 2017-2019
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget
Sammanfattning
Allmänna utskottet har föreslagit en utbyggnadsplan för 2017-2019 i
Hudiksvalls kommun. Prioriteringen föreslås med anledning av redan tecknade
avtal i flertalet områden samt genom att slutföra områden där vi tidigare varit
med och samförlagt kanalisation i förberedande syfte.
Utöver det finns ett pågående projekt med beviljat stöd, Norrdellen, där etapp
två kommer att slutföras under 2017, två ansökta projekt, Hudiksvall Östra och
Forsa med omnejd.
Förutsatt beviljat stöd och hög anslutningsgrad kommer projektet att
genomföras 2017-2020. De olika områdena är framtagna genom lokalt
engagemang och stort intresse för en fiberanslutning sedan flera år tillbaka
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 januari 2017 § 1


Utbyggnadsplan 2017-2019



Prioriteringar 2017-2019

Beslutet skickas till

Fiberstaden AB
Bia Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-02-07

Kommunstyrelsen

§ 10

Dnr 2017-000014 - 522

Avsiktsförklaring bredbandsutbyggnad
Kommunstyrelsen beslutar
att anta en avsiktsförklaring med syfte att i samarbete med IP-only på kort tid
kunna erbjuda merparten av kommunens invånare tillgång till fiberoptiskt
bredband
Sammanfattning
Företaget IP-only har ett koncept där man snabbt bygger ut ett fiberoptiskt
bredband runt om i landet till ett fast pris oavsett var man bor. Deras affärsidé
går ut på att bygga och driva nät men inte sälja egna tjänster.
Kommunledningen har under en tid fört diskussioner med IP-only om
möjligheterna till ett samarbete i syfte att påskynda kommunens
bredbandsutbyggnad. Kommunstyrelsens planutskott har informerats och inte
haft några invändningar mot att fördjupa diskussionerna. Dessa har resulterat i
att vi nu tillsammans ser möjligheten att inom några få år i princip kunna
erbjuda alla som så önskar bredband i Hudiksvalls kommun. Samarbetet
innebär bland annat att IP-only mot ersättning hyr kapacitet i kommunens
fibernät. En viss samordning mellan kommunens och IP-onlys utbyggnad är
tänkt för att maximera utbyggnadstakten. Fiberstaden kommer också att
erbjudas leverera internettjänster i IP-onlys nät på samma villkor som andra
leverantörer.
Tanken är att först teckna en avsiktsförklaring för att sedan under kvartal 1
2017 utarbeta ett samarbetsavtal.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Adam Rydstedt (M) och
Annika Huber (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att
de stödjer planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 januari 2017 § 2


Tjänsteutlåtande 9 januari 2017

Beslutet skickas till

Bengt Friberg, Fiberstaden AB
Ronny Lundberg
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§ 11

2017-02-07

Dnr 2017-000013 - 200

Meddelande om yttrande angående utvidgat
strandskydd vid kusten och Dellensjöarna
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Allmänna utskottet har lämnat yttrande till länsstyrelsen om utvidgat
strandskydd vid Hudiksvalls kommuns havskust samt vid Dellensjöarna. I
yttrandet påtalas att länsstyrelsen i grunden hittills inte har beaktat de
synpunkter som kommunen framfört i sitt remissvar rörande Dellensjöarna och
havskusten i förslaget per den 4 januari 2017. Kommunen saknar därför
anledning att ändra sin inställning såsom den framförts i remissyttranden i
augusti och september 2016.
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§ 12

2017-02-07

Dnr 2016-000430 - 006

Information om våldsbejakande extremism
Sammanfattning
Mikael Kollberg från SÄPO informerar kommunstyrelsen om inhemsk
extremism och om SÄPO:s och polisens uppdrag att skydda rikets inre säkerhet
genom att förebygga och avslöja verksamhet som våld, hot, tvång eller
trakasserier.
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§ 13

Dnr 2012-000193 - 403

Energi och klimatstrategi Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bifogade förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2050 med
förändringarna: meningen " Vindkraft ska byggas i de områden som pekats ut i
Översiktsplan för vindkraft" ändras till följande "Vindkraft kan byggas i de
områden som pekats ut i Översiktsplan för vindkraft", samt förändringen att
nuläge och mål kommer att stämmas av under varje mandatperiod.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till Energi- och klimatstrategi 2017-2050.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till Kommunens
Energi- och klimatstrategi (EKS) 2017-2050. (EKS) 2017-2050 föreslås ersätta
Energiplan från 2007. EKS 2017-2050 baseras på Miljömålsberedningens,
Energikommissionens och Naturvårdsverkets arbeten och beskriver en
övergripande kommunal strategi för att nå de mål som där formulerats. EKS
föreslår vidare att Hudiksvalls kommunorganisation skall vara fossilfri 2025.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V) yrkar att allmänna utskottets förslag bifalles med ändringen
i första meningen under 4.1; att avstämning sker under varje mandatperiod,
istället för vart femte år.
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
Charliene Kiffers förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 7


Tjänsteutlåtande 26 oktober 2016



Energi- och klimatstrategi 2017-2050

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 14

2017-02-07

Dnr 2015-000065 - 008

Motion om Klimatsmart mat
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Ulla Persson (MP) har i en motion föreslagit att SMART- modellen ska ligga
som grund för ett hållbart förhållningssätt kring mat och livsmedel i
verksamheter finansierade av Hudiksvalls kommun. SMART står för större
mängd vegetabilier, mindre tomma kalorier, andelen ekologiskt ökar, rätt kött
och grönsaker samt transportsnålt.
Tekniska nämnden yttrande:
Kostenheten arbetar idag utifrån klimatsmart mat och begreppet SMART är ett
koncept som tagits fram av konsumentverket och folkhälsomyndigheten.
SMART är ett koncept som kan passa skolor och förskolor, men inte fullt ut
inom äldreomsorgen och vi tycker det är bra om vi kan använda samma
begrepp inom alla verksamheter.
• Vi följer livsmedelsverkets rekommendationer för bra mat inom förskola,
skola och äldreomsorg.
• Vi använder vegetabilier i form av ett brett råkostutbud samt fler nya recept
på maträtter med mera grönsaker och mindre kött. Klimatsmarta maträtter på
matsedeln i skolorna är markerad med grön gubbe. 26 % av den mat som köps
in till vara förskolor, skolor och äldreomsorg är idag ekologisk.
• Köttet som serveras kommer från djur som har fötts upp under goda
förhållanden.
• All fisk som köps in kommer från hållbart fiske.
• Alla förskolor, skolor och äldreomsorg arbetar aktivt för att minska
matsvinnet.
• Kostenheten arbetar aktivt för att få in flera lokala livsmedelsproducenter i
livsmedelsavtalen.
Kostenheten föreslår att man fortsätter att arbeta utifrån begreppet klimatsmart
mat inom kostenheten och inte använda begreppet SMART.
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Synpunkt från lärandeförvaltningen CUL:
När det gäller caféverksamheterna inom CUL strävar vi att så långt det är
möjligt att inhandla miljövänliga alternativ. Vi försöker handla lokalt där det går
för att undvika långa transporter. Men många av de produkter vi har är låsta av
avtal med Inköp Gävleborg. Ytterligare en faktor som påverkar oss är att vi inte
är tillagningskök, utan vi är hänvisade till vissa halvfabrikat. Utifrån
ovanstående är det svårt för caféerna att helt anamma SMART-modellen fullt
ut.
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till motionen.
Annika Huber (S), Bengt-Åke Nilsson (C) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 8


Motion 16 februari 2015

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 15

2017-02-07

Dnr 2014-000555 - 008

Motion "En bilpool för alla"
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation

Mot beslutet reserverar sig Andrea Bromhed (MP)
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP) har väckt en motion om en bilpool för alla, där hon
hänvisar till Sunfleet Carsharing AB. I motionen yrkas att möjligheten att den
kommunala bilpoolen ska kunna bli en allmän bilpool, ses över.
Tekniska nämndens yttrande:
Transportsektionen arbetar med att öka andelen elbilar i bilflottan och ser
positivt på att ett avtal med ett bilpoolsföretag kan utgöra ett komplement till
egna bilar. Med tanke på de planerade nya centrumnära bostadsområdena och
dess utmaningar kan bilpooler bli ett viktigt instrument för att bland annat lösa
parkeringsfrågan i dessa.
Med ett kommunalt avtal för uthyrning under dagtid kan en etablering,
eventuellt en kommersiell bilpool, bli lättare. Transportsektionen har föreslagit
att de fortsätter att bevaka marknadsutvecklingen och, om det är möjligt,
tidsplanerar en eventuell upphandling av bilpoolstjänst så den bidrar positivt till
utvecklingen inom Havsläge Hudik..
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till motionen.
Annika Huber (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Adam Rydstedt (M) yrkar avslag till motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till allmänna utskottets
förslag, dels till Andrea Bromheds förslag och dels till Adam Rydstedts förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 9


Motion ”En bilpool för alla”

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000528 - 035

Medborgarförslag om uppföljning och utvärdering av
vad Svågadalsnämnden betytt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat i och med den tidigare genomförda
parlamentariska utredningen, samt det givna yttrandet
Sammanfattning
Börje Karlsson, Bjuråker, har väckt ett medborgarförslag om att kommunen ska
göra en uppföljning och utvärdering av Svågadalsnämndens betydelse främst ur
ett demokratiskt perspektiv för berört område, men även hur nämnden
påverkat övrig kommunorganisation efter 1996.
I medborgarförslaget redovisas en samlad bakgrund till Svågadalsnämndens
tillkomst 1996 och hur den sedan kommit att permanentas. I korthet kan
följande sägas om nämnden: Svågadalsnämnden är en icke partipolitiskt tillsatt
nämnd med 7 ledamöter och lika många ersättare. Nämnden utses i ett, formellt
sett, rådgivande val som hålls i bygden på senhösten under det år de allmänna
val äger rum. Detta formaliseras sedan genom att kommunfullmäktige utser
ledamöterna i nämnden. Nämnden ansvarar för förskola, grundskola,
äldreomsorg, kultur och fritid samt utvecklingsfrågor för området som
benämns Svågadalen, i västra delen av tidigare Bjuråkers kommun.
Verksamheten är främst koncentrerad till Svågagården i Ängebo där det finns
bl.a. skolverksamhet, bibliotek och ett förvaltningskontor. Hudiksvalls kommun
hade tidigare, fram till 2006, en indelning i geografiska kommundelsnämnder
med likartat ansvar som Svågadalsnämnden har. Efter 2006 är kommunens
organisation indelad i programnämnder, med undantag för just
Svågadalsnämnden som fortsatt bygger på en geografisk indelning.
Svågadalsnämnden har varit föremål för vissa studier tidigare. 2001 gjorde AnnSofie Lindén-Lennqvist och Jan Olsson en utvärdering i rapporten
Representativ demokrati utan partier: Utvärdering av Svågadalsnämnden 19962001. På Svågadalsnämndens initiativ gjorde kommunledningskontoret i
Hudiksvalls kommun under hösten 2008 en enkätstudie riktad till invånarna 18
år eller äldre i Svågadalen (totalundersökning), vars resultat publicerades i
Svågadalsenkäten 2009. Därutöver nämner förslagsställaren en uppsats från
tiden då nämnden startade 1996. Svågadalsnämnden har vidare varit föremål för
visst övervägande i samband med att Hudiksvalls kommun gjort översyn av sin
politiska organisation inför de allmänna valen 2010 respektive 2014. Det
ställningstagande som detta mynnat ut i är att nämndens kvarblivande
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förutsätter dels ett visst valdeltagande i det särskilda Svågadalsvalet och dels att
ett visst antal av medborgarna ställer sig till förfogande som kandidater till
nämnden. Med andra ord anger Hudiksvalls kommun att nämnden måste ha en
god folklig förankring i sitt verksamhetsområde, om den ska vara kvar.
Kommunledningsförvaltningen har under beredningen av ärendet haft muntligt
samråd med förslagsställaren. Det står klart att förslaget om att följa upp och
utvärdera nämnden bottnar i en önskan om en ökad kunskap om nämndens
betydelse, inte minst för landsbygdsutveckling. Kan en ökad kunskap leda till
att nämnden kan anpassas och fungera bättre i framtiden? Är nämnden svaret
på utmaningarna för landsbygden att utvecklas och attrahera människor? Detta
är några av de frågeställningar som Börje Karlsson ställer.
Kommunledningsförvaltningen anser att om det ska göras en utvärdering och
uppföljning av nämnden finns en rad olika frågor att ställa, t ex
• Hur påverkar nämnden förutsättningarna för lokal utveckling?
• Hur påverkar nämnden det demokratiska arbetet i övrigt, partiernas
förutsättningar på orten, valdeltagande etc?
• Hur påverkas en kommunal organisation av att samtidigt ha två olika
nämnds- och förvaltningslogiker, nämligen en sektoriell och en geografisk?
Att besluta om en uppföljning och utvärdering enligt förslaget är närmast ett
politiskt ställningstagande: En uppföljning m.m. kan vara aktuell om det behövs
en ökad kunskap inför en stundande reformering och utveckling av nämnden
eller om partierna står inför en generaldiskussion där nämnden kan, givet
resultatet av undersökningen, bli föremål för en nedläggning. Däremot saknas
skäl att både lägga tid och ekonomiska resurser på en utvärdering enbart för
uppföljandets egen skull.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 11


Medborgarförslag 10 december 2015
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Kommunfullmäktige
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§ 17

Dnr 2016-000337 - 035

Medborgarförslag om förbättrad/utökad idrottsarena
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget avslås.
Sammanfattning
Lars Nordström, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om
förbättrad/utökad idrottsarena" på Glysisvallens område.
Förslaget är att anlägga ett nytt kast-område för spjut, diskus, slägga.
Placeringen är tänkt på den gamla tomten där ett tennistält stått samt bakkant
kortsida av huvudarenan mot Kungsgatan.
Styrelsen i Glysisvallen AB har tagit upp detta förslag vid ett styrelsemöte och
diskuterat förslaget. Styrelsen anser att spjutkast fortfarande kan genomföras på
fotbollsplanen likt idag, diskus kan även kastas på fotbollsplanen, däremot är
det ett problem med att slägga kastas på en fotbollsplan, detta pga. stora
nedslagshål i mattan som är svåra att läka på kort tid. Idag finns en
kastanläggning, för slägga, på Movallens område att träna på, den är nybyggd
samt kommer att förlängas till för att kunna kasta längre resultat på.
Styrelsen har beslutat att inte genomföra förslaget då det inte är klarlagt om det
blir konstgräs eller inte på A-planen, på den gamla tennistälttomten har bolaget
ett förhandsbesked om att bygga en fullstor sporthall, det är fortfarande under
utredning, därav avvaktar man med dessa beslut. Kastdelen för slägga skall
utredas och ett förslag kommer att presenteras för friidrotten.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 januari 2017 § 10


Yttrande från Glysisvallen AB



Medborgarförslag 16 juli 2016
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Hälsingerådet har haft ett gemensamt möte med Gästrikerådet där bland annat
följande frågor diskuterades; fortsatt diskussion om samarbete, turismfrågor
Visit Hälsingland/Gästrikland, den gemensamma fleruppgiftsnämnden och
Inköp Gävleborg.
Hälsingerådet utreder hur kommunerna i Hälsingland kan samverka när det
gäller EU-projekt.
Sundsvallsregionen

Har inte haft något möte sedan sista kommunstyrelsesammanträdet, en aktuell
fråga är dock traineeprojektet.
Övrig information

Diskussioner och utredning pågår om att bilda ett kommungemensamt
projektkontor som finansieras dels gemensamt av alla nämnder samt dels
genom EU-stöd.
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§ 19

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna
Sammanfattning
Följande meddelanden finns tillgängliga på sammanträdet:
1.

Svar på revisionsfråga angående ränte- och amorteringsfria lån
(Avskrivningslån) i Hudiksvalls kommun. Dnr 2016-198

2.

SKL Cirkulärförteckning 16 nr 55-70

3.

Kultur- och fritidsnämndens beslut om Kultur- och fritidsplan
2017-2019. Dnr 2016-535

4.

Svar till revisorerna avseende rapport om granskning av
investeringsprocessen – aktuellt nuläge. Dnr 2012-132

5.

Hemställan om kommuners och landstings uppgifter inom
krisberedskap och civilt försvar. Dnr 2016-536

6.

HNA:s budget 2017. Dnr 2016-489

7.

Meddelande om kungörelsedelgivning för Gröntjärns
naturreservat. Dnr 2016-224

8.

Regionfullmäktige protokoll 7 december 2016

9.

Region Gävleborg FoU protokoll 11 november 2016

10.

Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 25 november 2016

11.

Hälsingerådet protokoll 5 oktober 2016 och 7 december 2016.

12.

Ab Hudiksvallsbostäder protokoll 9 december 2016

13.

Fastighets AB Glysis protokoll 15 december 2016
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