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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen den 7 november 2017 kl 09:00-11:15

Beslutande ledamöter
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Henrik Persson (S)
Per Svensson (S)
Ingvar Persson (S)
Kerstin Rask (S)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bengt Sahlin (MP)
Patrik Nilsson (SD)
Övriga närvarande

Ersättare
Bo Nilsson (S)
Kent Kanon (S)
Lena Hallqvist (S)
Mats Persson (C)
Gunnel Nordin (L)
Monica Stigås (KD)
Birgitta Medin (M)
Adam Rydstedt (M)
Torbjörn Eriksson (SD)

Pia Embretsén, kommunsekreterare, Bengt
Friberg, kommunchef, Kent Lundqvist,
ekonomichef, Maria Larsson, personalchef,
Hans Gyllow, planeringschef

Jonas Holm
Justerare
Justeringens plats och
Kommunledningsförvaltningen, fredag 10 november 2017 kl 10.00
tid
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Jonas Holm

Paragrafer §§ 150-175
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§ 168 Dnr 2017-000012 - 035
Medborgarförslag angående besöksplatser för husbilar när Kattvikskajen
försvinner ......................................................................................................... 27
§ 169 Dnr 2017-000223 - 008
Motion om offentliga laddningsstationer .................................................... 29
§ 170 Dnr 2016-000530 - 008
Motion om att förändra normer i samhället som bidrar till sexuellt våld,
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§ 171 Dnr 2016-000429 - 008
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§ 172 Dnr 2017-000359 - 046
Förslag om upplösning av stiftelser som social- och omsorgsnämnden
administrerar .................................................................................................... 34
§ 173 Dnr 2017-000344 - 430
Huvudmannaskap för sanering av förorenade området Håstaholmen
(Åvik 26:14), etapp sediment ......................................................................... 35
§ 174 Dnr 2016-000147 - 000
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information ...................................................................................................... 37
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Meddelanden .................................................................................................... 38
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§ 150

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar bland annat om att sjukfrånvaron för
september har minskat jämfört med de senaste månaderna och jämfört med
2016, även de långa sjukskrivningsperioderna sjunker.
Antal årsarbetare har ökat jämfört med 2016.
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar resultatbudgeten för jan-sep 2017.
Kommunen visar en negativ avvikelse från årsbudgeten på 44,8 miljoner, där
lärandenämnden står för -11,7 och social- och omsorgsnämnden -32 miljoner.
För att stödja social- och omsorgsnämnden har kommunstyrelsen utifrån
uppsiktsplikten tagit in extern hjälp för att stötta nämnden att komma tillrätta
med att balansera upp ekonomin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Kommunstyrelsen

§ 151

Dnr 2017-000373 - 042

Budget 2018 och plan 2019-2021 för Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens nämndsplan och driftbudget för år 2018
Sammanfattning
Den 19 juni 2017 beslutade kommunfullmäktige om plan inkluderande
nettobudget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål med indikatorer och
särskilda uppdrag för kommunstyrelsen.
För kommunstyrelsen och dess förvaltning fastställdes en nettobudgetram på
94 418 tkr och utöver detta riktade medel och oförutsett för kommunstyrelsen.
Föreslås en fördelning av budgetramen enligt följande:
Verksamhet

Budget 2018

Central ledning

17 962

Kommunledningsstaben

31 867

Ekonomienheten

16 008

Personalenheten

19 100

Kommunfullmäktige

4 302

Kommunstyrelse

5 179

Summa

94 418

Nya riktade medel är avsatta för val 2018 och utökat verksamhetsbidrag till
Inköp Gävleborg samt för pågående projekt. Det planeras inga
verksamhetsförändringar inom förvaltningen utöver de som redan pågår
gällande rekryteringsenheten. För att klara budgeten kommer några tjänster att
hållas vakanta och anslaget för kompetensutveckling har sänks med 190 tkr.
Kommunens vision har reviderats till ”Sveriges bästa kommun att leva och
verka i- med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är det samma som tidigare år
Kommunstyrelsen verksamhetsmål föreslås gälla för år 2018.
Kommunstyrelsens nämndsplan har kompletterats med uppdrag som
kommunfullmäktige gav i juni 2017 samt med åtgärder från Hudiksvalls
miljömålsarbete och åtgärdsprogram.
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 107


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017



Bilaga 1 10 oktober 2017



Bilaga 2 10 oktober 2017

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Personalenheten
Ulrika Wenn
Annika Lindfors
Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 152

2017-11-07

Dnr 2017-000254 - 042

Bolagsstyrningsrapporter 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsrapporterna för 2016, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta efterfråga rapporter
och material utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt stödja bolagen där
behov finns för att kunna uppnå kraven enligt kommunens företagspolicy.
Sammanfattning
I enligt med kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktskyldighet över heleller delägda aktiebolag. Bolagsstyrningsrapporten är en del i kommunstyrelsens
arbete med den fortlöpande uppsikten. De bolag som lämnat bolagsstyrnings
rapport för 2016 är AB Hudiksvallsbostäder, Forsså Gruppen AB, Hudiksvalls
Näringslivs AB (HNA), Glysisvallen AB, Fastighets AB Glysis, och Fiberstaden
AB. Alla bolag beskriver hur de har svarat upp mot de olika punkterna i
rapporten. Det framkommer ett visst behov av förbättringsåtgärder hos några
bolag under olika punkter.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 111


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017



Bolagsstyrningsrapport HNA, 25 september 2017



Bolagsstyrningsrapport Forsså Gruppen AB, 25 september 2017



Bolagsstyrningsrapport Fiberstaden, 11 juli 2017



Bolagsstyrningsrapport Fastighets AB Glysis, 21 juli 2017



Bolagsstyrningsrapport Hudiksvalls Bostäder, 6 april 2017

Beslutet skickas till

HNA, Forssågruppen, Fiberstaden, Fastighets AB Glysis, Hudiksvallsbostäder,
Glysisvallen AB,
Annika Lindfors
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 153

2017-11-07

Dnr 2017-000329 - 042

Årsredovisning för 2016, Stiftelsen Hälsinglands
Museum
Kommunstyrelsen beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016,
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 årsredovisningar och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun(40 %) har Stiftelse Hälsinglands Museum tillsammans
med Region Gävleborg (60 %). Parterna utser styrelsens ledamöter enligt
samma proportionalitet. En årsredovisning och revisionsberättelse för
räkenskapsåret 2016 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 och bedömningen är att det
ryms inom de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 112


Tjänsteutlåtande 9 oktober 2017



Årsredovisning 2016, 11 september 2017



Revisionsberättelse 14 september 2017

Beslutet skickas till

Stiftelsen Hälsinglands museum
Ekonomienheten
Annika Lindfors
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 154

2017-11-07

Dnr 2017-000374 - 012

Intern kontrollplan 2018, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2018, samt
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten 2018 till
kommunstyrelsen.
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 lämnar utifrån en genomförd risk- och väsentlighetsbedömning ett antal förslag till internkontrollaktiviteter för kommunstyrelsens interna kontrollplan 2018. Kontrollplanen är uppdelad i två delar, en
del avser kontroller som berör alla nämnder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och en del avser kontroller inom kommunstyrelsens egen förvaltning.
Allmänna utskottet har med hjälp av detta förslag valt ett antal kontrollaktiviteter och föreslår kommunstyrelsen att anta det slutgiltiga innehållet i den
interna kontrollplanen för 2018.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 110


Tjänsteutlåtande, 9 oktober 2017



Intern kontrollplan, 9 oktober 2017

Beslutet skickas till

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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 155

2017-11-07

Dnr 2017-000353 - 379

Ansökan om energibidrag, Via Bygdegårdsförening
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Via bygdegårdsförening ett energibidrag på 31 875 kronor,
motsvarande 50 procent av kostnaden, samt
att bidraget finansieras av kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Sammanfattning
Via bygdegårdsförening ansöker om energibidrag för installation av tre
luftvärmepumpar. Ansökan är på 63 750 kronor.
Kostnaden ska verifieras i efterskott så att kommunen säkerställer att bidraget
gått till beslutad åtgärd.
Allmänna utskottet har förslagit att Via bygdegårdsförening beviljas ett
energibidrag på 31 875 kr, motsvarande 50 % av kostnaden.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt Sahlin (MP), Jonas
Holm (M) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till 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 oktober 2017 § 109


Tjänsteutlåtande 9 oktober 2017



Komplettering till ansökan 4 oktober 2017



Ansökan 10 juli 2017

Beslutet skickas till

Via Bygdegårdsförening
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 156

2017-11-07

Dnr 2017-000332 - 406

Revidering av taxa enligt miljöbalken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
att taxan gäller från och med 2018-01-01, samt
att ge nämnden rätt att årligen indexjustera taxan efter prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Sammanfattning
Fullmäktige i Hudiksvalls respektive Nordanstigs kommuner har fastställt nu
gällande taxa för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Taxan utgår från underlag som Sveriges kommuner och landsting utarbetat.
Förändringar i miljöprövningsförordningen har nu skett som innebär att
taxebilaga 2, som gäller fasta avgifter för tillsyn enligt miljöbalken, behöver
ändras. Sveriges Kommuner och Landsting har med anledning av detta tagit
fram ett nytt underlag till stöd för kommunerna inför en nödvändig revidering
av taxan.
Förslaget till revidering innebär ingen ändring av själva taxekonstruktionen eller
uppräkningen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Förutom
nödvändiga ändringar med anledning av miljöprövningsförordningen har en
redaktionell genomgång av hela taxan skett och en justering av taxans utseende
utförts.
Tillsynstiderna förändras marginellt för befintliga branscher. För några
branscher föreslås en sänkning av nuvarande tillsynstid då dessa efter noggrann
genomgång nu bedöms ha ett lägre tillsynsbehov. Dessa är bland annat vissa
mekaniska verkstäder och vindkraftverk. För nya branscher och ändrade
prövningsnivåer föreslås den lägsta tillsynstiden inom tidsfaktorintervallet som
Sveriges Kommuner och Landsting rekommenderar.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag med tillägget att nämnden får rätt att årligen indexjustera
taxan efter prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 106


Förtydligande 10 oktober 2017



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd protokoll 31 augusti 2017



Taxa 2018, och bilaga 1 och 2, 13 september 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 157

2017-11-07

Dnr 2016-000225 - 735

Uppföljning kring arbetet med äldreboendet
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017 § 109 att uppföljning kring
arbetet med äldreboendet sker till kommunstyrelsen varannan månad.
Kommunchef Bengt Friberg rapporterar kring arbetet med äldreboende.
En programplanering pågår och en projektledare är utsedd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 158

2017-11-07

Dnr 2013-000191 - 509

Förslag till nya styrdokument för bolaget Nya
Ostkustbanan 2015 AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i aktieägaravtal och bolagsordning samt
förslag till ägardirektiv för Ostkustbanan 2015 AB.
Sammanfattning
Vid ägarforum för Ostkustbanan 2015 AB den 27 april 2017 i Gävle
redovisades förslag till nya styrdokument för bolaget. Ändringarna handlar
främst om formalia och att få till mer ändamålsenliga skrivningar i förhållande
till bolagets uppdrag. Önskemål som framförts av revisorerna.
Ägarforum föranledde inga ändringar av förslaget till styrdokumentens nya
utformning. Detta behöver nu bekräftas av bolagets samtliga ägare. På uppdrag
av ägarforum sänds de nya styrdokumenten ut för formellt antagande av
respektive ägares politiska organisation, dokumenten bifogas - Aktieägaravtal,
Bolagsordning samt Ägardirektiv.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 108


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 159

2017-11-07

Dnr 2017-000212 - 156

Förslag/ansökan om servicepunktsuppdrag för
Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan då den inte uppfyller kraven i kommunens
varuförsörjningspolicy
Sammanfattning
Joakim Westlund, Enånger har lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om
att kommunens policy för servicepunkter ska utökas med annan samhällsservice
än dagligvaror och drivmedel. Westlund driver en kiosk i Enånger som kallas
Jockes bakdörr som med nuvarande varuförsörjningspolicy inte kan få någon
kommunal ersättning.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsutövare får i princip inte ges. Enligt
Kommunallagen 2 kap § 8 får kommunen ge ekonomiskt stöd till enskilda
näringsidkare om det finns synnerliga skäl för det. Synnerliga skäl är t.ex. att
kommunen har en möjlighet att ge ekonomiskt stöd till att viss service kan
kvarstå i glesbygdsområden.
Den 25 maj 2015 beslutade kommunfullmäktige om en varuförsörjningspolicy
dels för att stimulera tillgången till lokal service på landsbygden och dels för att
klarlägga ett regelverk för detta. Syftet är att säkerställa kommunmedlemmarnas
tillgång till dagligvaror och drivmedel. Den 3 september 2015 beslutade
kommunstyrelsen om hur policyns skulle tillämpas.
I dag finns fem servicepunkter i Hudiksvalls kommun, Ängebo, Friggesund,
Näsviken, Stamnäs och Enånger. Butikerna har skrivit ett samarbetsavtal med
kommunen där det framgår vilken service butiken kan erbjuda. För varje service
butiken erbjuder betalar kommunen 10 000 kr per tjänst genom ett treårigt
avtal. Det kan vara att butiken erbjuder dator och internet samt Wi-Fi,
caféhörna, hemsändningsuppdrag, turistinformation och viss kommunal
information eller genomför minst tre kundaktiviteter per år. En butik som
uppfyller minst tre av dessa kriterier får kalla sig servicepunkt.
Kiosken Jockes bakdörr uppfyller inte kriterierna i kommunens
varuförsörjningspolicy och dess tillämpning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2017-11-07

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 113


Tjänsteutlåtande 19 september 2017



Ansökan, 23 maj 2017

Beslutet skickas till

Joakim Westlund
Olle Persson
ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 160

2017-11-07

Dnr 2017-000411 - 253

Försäljning av industritomter i Delsbo, Ede 12:4 och
Sunnansjö 1:3
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja Ede 12:4 och Sunnansjö 1:3 i Delsbo till Dellenmejeriet AB
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun äger Ede 12:4 och Sunnansjö 1:3 i Delsbo. Fastigheterna
är bebyggda med bostadshus och uthus. En intresseanmälan har lämnats för
Ede 12:4 av en person som har snickerifirma och en intresseanmälan har
lämnats för Sunnansjö 1:3 av en person som har städfirma och behöver
fastigheten för kontor och förråd. Intressenten av Sunnansjö 1:3 har inte
inkommit med någon beskrivning av vilken verksamhet som fastigheten ska
användas för inom den tid som föreskrivits och anses därmed ha försuttit sin
möjlighet att förvärva fastigheten. Ytterligare en intresseanmälan har inkommit
för båda fastigheterna av ett företag som behöver garage och lager till sin
mejeriverksamhet. Fastigheterna har värderats år 2015 till 175 000 kronor
respektive 200 000 kronor.
Ärendet har behandlats i tekniska nämndens arbetsutskott 2017-10-23 och där
beslutade man att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för näringspolitiskt
ställningstagande.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C),
Patrik Nilsson (SD), Bengt Sahlin (MP) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 oktober 2017 § 80

Beslutet skickas till

Dellenmejeriet AB
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 161

2017-11-07

Dnr 2017-000346 - 510

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029,
Gävleborgs län
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslaget till yttrande med följande ändringar;
andra stycket första meningen i avsnitt fyra ändras till Kommunen anser att avsnittet
om att förbättra förutsättningarna för näringslivet (sida 10 i förslaget) delvis behöver skrivas
om.
Behovet av en översyn av trafiksituationen vid korsningen mellan Ringvägen
och väg 669 i Iggesund ska nämnas under avsnitt 3.1.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över Region Gävleborgs
förslag till regional infrastrukturplan Gävleborg 2018-2029.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. I förslaget
anges synpunkter på den ekonomiska ramen, de föreslagna målen inklusive
prioriteringar, behov och brister som behöver åtgärdas samt övrigt på
föreslagen plan.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 oktober 2017 § 84


Yttrande 4 oktober 2017



Regional infrastruktursplan 25 september 2017

Beslutet skickas till

Hans Gyllow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 162

2017-11-07

Dnr 2017-000292 - 510

Nationell plan för transportsystemet 2018-2029
Kommunstyrelsen beslutar
att till regeringen avge gemensamt yttrande över förslag till nationell plan för
transportsystemet 2018-2029 tillsammans med Region Gävleborg och länets
övriga kommuner, samt
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att godkänna mindre justeringar
av yttrandet innan det inges till regeringen.
Sammanfattning
Trafikverket har upprättat ett förslag till nationell plan för transportsystemet för
perioden 2018-2029. Planen rymmer bland annat två etapper av
dubbelspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall,
fyrspårsutbyggnad på Ostkustbanan mellan Stockholm och Uppsala samt
mötesseparerad väg på E4 mellan Kongberget och Gnarp. Hudiksvalls
kommun avger ett gemensamt yttrande tillsammans med länets övriga
kommuner och Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 oktober 2017 § 85


Tjänstutlåtande 2 november 2017



Förslag till yttrande Regionförbundet Gävleborg

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Hans Gyllow
Region Gävleborg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

20(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 163

2017-11-07

Dnr 2017-000347 - 001

Personuppgiftsombud Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Annika Forslin från uppdraget som personuppgiftsombud för
kommunstyrelsen, samt
att till nytt personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhetsområde
utse Anders Göransson.
Sammanfattning
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig för all hantering av personuppgifter
inom respektive verksamhetsområde enligt beslut i kommunfullmäktige 23 april
2007, § 53. Varje personuppgiftsansvarig rekommenderas att utse ett
personuppgiftsombud. Ombudet ska vara en fysisk person anställd i
organisationen. Den personuppgiftsansvarige har alltid det yttersta ansvaret för
all behandling även om ett personuppgiftsombud har utsetts.
Personuppgiftslagen anger inga formella krav på att personuppgiftsombudet ska
ha särskilda kvalifikationer men ombudet måste på ett självständigt sätt se till att
personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt. Ombudet bör ha god
kännedom om det personuppgiftsansvariges (nämndens) organisation och
verksamhet.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 114


Tjänsteutlåtande 18 september 2017

Beslutet skickas till

Annika Forslin
Anders Göransson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

21(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 164

2017-11-07

Dnr 2017-000319 - 409

Projekt Hållbar kommun och regionutveckling
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan om förlängning av deltagande i projekt Hållbar kommunoch regionutveckling, samt
att kostnaden på 100 000 kr per år i tre år tas från kontot kommunstyrelsens
oförutsedda.
Sammanfattning
Ansökan avser fortsatt deltagande i projekt Hållbar kommun- och
regionutveckling som initierats av Blekinge Tekniska högskola i samarbete med
föreningen Sveriges ekokommuner. Ingen av Sveriges ekokommuner har ännu
kommit så långt att de tillämpar hållbarhetsprinciperna fullt ut. Genom att delta
i projekt Hållbar kommun- och regionutveckling blir vi en av de kommuner
som arbetar för att ta nästa steg och påbörjar att tillämpa hållbarhetsprinciperna
vid beslutsfattande i en större utsträckning.
Resultat från innevarande period är bland annat att arbetet med ekologisk och
social hållbarhet har samordnats. Det ger ökad tydlighet i kontakt med olika
verksamheter. Kommunens vision har kvalitetsgranskats utifrån
hållbarhetsprinciperna och komplettering av de övergripande målens
preciseringar har antagits av kommunfullmäktige. Under innevarande period
har även verksamhetscheferna påbörjat att analysera vad som krävs för att
kommunens arbete ska ta fler steg i riktning mot hållbarhet när det gäller
kompetens, organisation och ledning.
Den strategiska planeringen för hållbarhet hjälper oss att hitta de mest hållbara
och resurseffektiva lösningarna vilket är kostnadseffektivt. Implementering av
nya arbetssätt är ett långsiktigt arbete som tar tid. För att framgångsrikt arbeta
med detta krävs det fortsatta stödet som delaktighet i forskningsprojektet ger.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Bengt Sahlin (MP) Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan
Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker planutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 115


Tjänsteutlåtande 9 oktober 2017



Projektrapport 26 september 2017



Ansökan 10 oktober 2017

Beslutet skickas till

Styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Blekinge Tekniska högskola
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 165

2017-11-07

Dnr 2017-000239 - 005

Riktlinjer för användande av mobiltelefon, läsplatta,
dator och internet
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa de föreslagna riktlinjerna för användande av mobiltelefon, dator,
läsplatta och internet.
Sammanfattning
Kommunen saknar idag sammanhållna riktlinjer för användning av
mobiltelefon, dator, läsplatta och internet. För att tydliggöra vilken användning
som är tillåten och underlätta för användarna har ett förslag till riktlinjer
framtagits.
De föreslagna riktlinjerna följer den gällande Säkerhetsplan IT som antogs av
kommunfullmäktige den 26 augusti 2002, § 93, dnr 2001-134.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Patrik Nilsson (SD), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt
Sahlin (MP) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) vill få antecknat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 116


Tjänsteutlåtande 12 juni 2017



Riktlinjer 11 oktober 2017

Beslutet skickas till

Henrik Adestedt
Anders Göransson
Fiberstaden
Kommunens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

24(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 166

2017-11-07

Dnr 2017-000326 - 004

Redovisning av obesvarade och besvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade motioner.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen och kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska
kommunstyrelsen, två gånger per år, redovisa till kommunfullmäktige de
motioner som inte är besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller
inaktuella motioner från vidare handläggning. 22 motioner är den 9 oktober
2017, inte färdigbehandlade.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 118


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

25(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 167

2017-11-07

Dnr 2017-000077 - 035

Medborgarförslag om publika laddningsstationer för
mobiler mm
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarad.
Sammanfattning
Den 27 februari 2017 väcktes ett medborgarförslag i kommunfullmäktige om
publika laddningsstationer av mobiltelefoner mm från Oskar Jansson, Joseph
Addo, Håkan Jansson. De tre eleverna på Iftacs Optotekniker utbildning har
gjort en gedigen utredning av potentiella platser för dessa laddningsstationer.
Medborgarförslaget innehåller många bra idéer och har ett bra upplägg och
kommunen ser gärna att det kan förverkligas. Dock har kommunen endast
möjlighet att påverka egna lokaler och fastigheter och där pågår det ett arbete
med att utrusta kommunens offentliga fastigheter såsom idrottshallar, badhus
och bibliotek med mer möjligheter att ladda smarta enheter. Vidare har också
Tekniska nämnden köpt två soldrivna, uppkopplade (WiFi) bänkar där man
även kan ladda sina smarta enheter. Bänkarna har placerats i Kanalparken
utanför Ombonat och i Sportparken. Bänkarna kan även anslutas till el för året
runt användning. Placeringarna ska utvärderas efter några månader. Efter denna
period kommer det utvärderas i vilken form dessa laddningsstationer kan
komma att ha i framtiden.
Medborgarförslaget kommer att presenteras för HudikCity som har till uppgift
att vara en samarbetsplattform mellan fastighetsägare, kommunen, handeln,
restauratörer och andra aktörer för att öka värdet och attraktiviteten för
Hudiksvall
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 119


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017



Medborgarförslag 23 februari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 168

2017-11-07

Dnr 2017-000012 - 035

Medborgarförslag angående besöksplatser för
husbilar när Kattvikskajen försvinner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Bengt
Sahlin (MP).
Sammanfattning
Ingemar Sandehult, Enånger, har väckt ett medborgarförslag om att kommunen
ska anordna parkeringsplatser eller uppställningsplatser (s k ställplatser) för
husbilar på Hamngatan och vid småbåtshamnen i Hudiksvall när tidigare
ställplatser på Kattvikskajen försvinner.
Kommunledningsförvaltningen gör i samråd med tekniska förvaltningen
bedömningen att de förslag som lämnas på nya p-platser respektive ställplatser i
Hudiksvall inte är aktuella. Medborgarförslaget bör mot den bakgrunden avslås.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Bengt Sahlin (MP) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holm med fleras förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

27(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-11-07

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 120


Tjänsteutlåtande 17 augusti 2017



Medborgarförslag 13 januari 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 169

2017-11-07

Dnr 2017-000223 - 008

Motion om offentliga laddningsstationer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Den 19 juni 2017 väcktes en motion i kommunfullmäktige om offentliga
laddningsstationer av Patrik Nilsson (SD)
I motionen föreslås att Hudiksvalls kommun ska undersöka möjligheterna och
intresset bland centrumhandlarna för att placera ut offentliga laddningsstationer
på utvalda platser i centrum.
Arbetet med projektet fritt Wifi i Hudiksvalls kommun pågår sedan 2016 som
erbjuder fri internetaccess. Antalet surfzoner ökar ständigt både utomhus och
inomhus. Som ett komplement till detta så har Tekniska nämnden köpt två
soldrivna, uppkopplade (WiFi) bänkar där man även kan ladda sina smarta
enheter. Bänkarna har placerats i Kanalparken utanför Ombonat och i
Sportparken. Bänkarna kan även anslutas till el för året runt användning.
Placeringarna ska utvärderas efter några månader. Efter denna period kommer
det utvärderas i vilken form dessa laddningsstationer kan komma att ha i
framtiden.
Arbetet med att utrusta kommunens egna offentliga fastigheter såsom
idrottshallar, badhus och bibliotek är också under uppbyggnad.
Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Patrik Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker Patrik Nilssons förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 121


Tjänsteutlåtande 10 oktober 2017



Patrik Nilssons motion

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 170

2017-11-07

Dnr 2016-000530 - 008

Motion om att förändra normer i samhället som bidrar
till sexuellt våld, stopp! min kropp!
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Bengt Sahlin (MP).
Sammanfattning
Miljöpartiet de gröna har lämnat en motion till kommunfullmäktige där de
bland annat föreslår att en modell tas fram för att stärka eleverna i
gränssättande samt skapa en inkluderande modell för att värna elevernas
personliga integritet.
Lärandenämnden har fått i uppdrag att lämna ett yttrande över motionen.
Yttrandet kan sammanfattas med att skolans uppdrag är tydligt och att det
särskilt lyfts om människans lika värde. Innehållet i ett av de föreslagna
materialen om Stopp! Min kropp! kan mycket väl användas som komplement
till annat undervisningsmaterial. Det skall inte lyftas ur skolans helhet utan det
kan ses som ytterligare en källa ur vilken det kan hämtas erfarenheter och
kunskap.
När det gäller en Hudiksvallsmodell kan skolan genom det dagliga arbete och
med alla resurser som skolan förfogar över möta de efterfrågade
frågeställningarna från Miljöpartiet.
Beslutsgång
Bengt Sahlin (MP) yrkar bifall till motionen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Bengt Sahlins förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 122


Lärandenämndens protokoll 7 september 2017



Tjänsteutlåtande 18 september 2017



Motion 19 december 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

32(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 171

2017-11-07

Dnr 2016-000429 - 008

Motion om "Antimobbingapp" till mobiler och
surfplattor.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Nina Burchardt (S) har i en motion föreslagit att utreda om kommunen kan
utveckla en applikation (app) till mobiltelefoner och surfplattor för att motverka
näthat och mobbing samt att inrätta en antimobbingsfond och ett stipendium
kopplat till detta.
Tanken är att appen ska fungera som en slags brandvägg mot vissa ord och
meningar som kan uppfattas som kränkande för enskilda personer. Eventuellt
skulle man kunna sälja tillgången av appen till andra kommuner och intressenter
i form av abonnemang och på så sätt skapa utrymme för en antimobbingfond.
Enligt Friendsrapporten 2016 har 7,5 % av eleverna i årskurs 3-9 blivit utsatta
för mobbing av en annan elev det senaste året. Det motsvara nästan två elever i
varje klass. Nätmobbing är ett växande problem och flera barn och ungdomar
har blivit kränkta via mobil, surfplatta eller dator
Det finns flera appar för nätmobbning att tillgå på marknaden.
I Hudiksvalls kommun arbetar man med ”Nätsmart skola” som syftar till att få
ut kunskap om nätsmarthet i organisationen. Enligt skollagen har varje skola en
skyldighet att upprätta och årligen revidera planer mot trakasserier och
kränkande behandling där även nätkränkningar ingår.
Inom kultur och fritidsförvaltningen och social och omsorgsförvaltningen
pågår också ett arbete inom detta viktiga område.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 123


Tjänsteutlåtande 11 maj 2017



Motion 22 november 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

33(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 172

2017-11-07

Dnr 2017-000359 - 046

Förslag om upplösning av stiftelser som social- och
omsorgsnämnden administrerar
Kommunstyrelsen beslutar
att inte ansöka om permutation hos Kammarkollegiet gällande Hudiksvalls
allmänna hjälpstiftelse, Jon Anderssons hjälpstiftelse, Hudiksvalls kommuns
barnavårdsstiftelse och Hudiksvalls kommuns sjukvårdsstiftelse.
Sammanfattning
Social och omsorgsnämnden har den 28 augusti 2017 beslutat att föreslå
kommunstyrelsen att få ansökan om permutation hos Kammarkollegiet
gällande Hudiksvalls allmänna hjälpstiftelse, Jon Anderssons hjälpstiftelse,
Hudiksvalls kommuns barnavårdsstiftelse och Hudiksvalls kommuns
sjukvårdsstiftelse. Syftet är att få dela ut stiftelsernas hela kapitalet och att en
upplösning sker av stiftelserna.
Hudiksvalls kommun är förvaltare av 22 stiftelser som administreras av några
olika förvaltningar. Hur vill Hudiksvalls kommun ha det med sina stiftelser?
Frågan bör ses i ett kommunövergripande perspektiv och i dagsläget känns det
inte angeläget att utreda frågan vidare.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 § 124
Tjänsteutlåtande12 oktober 2017
Social- och omsorgsnämndens protokoll 21 september 2017
Tjänsteutlåtande 28 september 2017

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Ulrika Wenn
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 173

2017-11-07

Dnr 2017-000344 - 430

Huvudmannaskap för sanering av förorenade området
Håstaholmen (Åvik 26:14), etapp sediment
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun tar på sig huvudmannaskapet för fortsättningen av den
påbörjade saneringen av Håstaholmens sågverksområde, denna gång för
avhjälpandeåtgärder i sedimenten, samt
att tekniska nämnden ansvarar för huvudmannaskapet.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med en begäran om att kommunstyrelsen ska
besluta att kommunen åtar sig huvudmannaskapet för nästa etapp av saneringen
av f. d. Håstaholmens sågverksområde, denna gång avseende sediment.
Kommunen blir därigenom bygg- och projektansvarig. Den kostnad som
kommunen åtar sig är främst administrativ; kommunen behöver tillhandahålla
personalresurs för att administrera projektet. Tekniska förvaltningen bedömer
att det under projekttiden handlar om i genomsnitt ca 25 % av en heltid, men
insatsen kan vara olika stor över tid beroende på intensiteten i projektet.
Ansökan till Naturvårdsverket ska inges före årsskiftet. Budgeten för
saneringsarbetet beräknas uppgå till cirka 27 miljoner kr vilket inbegriper både
statens och Holmens insats. Givet ett positivt besked på ansökan väntar
upphandling av arbetet och en ansökan om vattendom. Muddringen samt
behandlingen av sediment beräknas ta ungefär 1,5 år.
Kommunledningsförvaltningen bedömer att miljöskäl talar starkt för att
saneringsarbetet måste fortsätta. Till det kommer att området är en del av det
som omfattas av den fördjupade översiktsplanen för Västra hamnen. En
sanering kommer att öka möjligheten till mark- och vattenanvändning i
området. Förvaltningen tillstyrker sammantaget tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Bengt Sahlin (MP),
Håkan Rönström (M) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-11-07

Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 oktober 2017 § 82


Skrivelse 2017-10-04



Protokollsutdrag tekniska nämnden 2017-09-11 § 93

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Hans Gyllow
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 174

2017-11-07

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Inget att rapportera.
Sundsvallsregionen

Inget att rapportera
Övrig information

Bengt Friberg rapporterar om sina uppdrag från gruppledarnas i samband med
#metoo rörelsen , om byggande av vändplan på Edsta skola, om krisövning
som genomförs i hela regionen i början av december och läget vid Kulturhuset.
Vidare informeras om Inköp Gävleborgs utredning om hur samarbete ska gå till
i framtiden och om förhandlingen om Gävles utträde ur förbundet, inrättande
av en lokal laddningsstation för elbilar i Dellenbygden och om Ostkustbanans
90-års jubileum.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 175

2017-11-07

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelanden
Sammanfattning
 Hälsingerådets protokoll 4 oktober 2017

Justerandes signatur



Riktlinjer för samverkan mellan elevråd och lärandenämndens
arbetutskott



Skrivelse ang förbättringsåtgärder på väg 745, Bjuråker-Näsviken



Halvårsredovisning 2017 för Samordningsförbund Gävleborg
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