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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar att den totala sjukfrånvaron fortsätter
att sjunka. Positivt är också att sjukfrånvaron inom förskolan, för första gången
på flera år, sjunkit under 10%.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om kommunens ekonomiska utfall
per sista oktober 2018. Delårsprognosen pekade på att kommunen kommer att
göra ett underskott på -35 miljoner kronor vid årets slut. Alla förvaltningar fick
därmed i uppdrag att förbättra årsprognosen med minst 15 miljoner kronor.
Åtdragningarna på ekonomin börjar ge resultat. Årsprognosen är nu -17,3
miljoner kronor.
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Dnr 2018-000423 - 102

Val av styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i styrgruppen för ekologisk hållbarhet utse Andrea Bromhed
(MP) (sammankallande), ordförande i tekniska nämnden, ordförande i
byggnadsnämnden, Jan-Erik Jonsson (C) och Charliene Kiffer (V), samt
att eventuella ersättare utses vid senare tillfälle..
Sammanfattning
Gruppen är styrgrupp för kommunens lokala miljömålsarbete,
ekokommunarbete, vattenplanering och energi- och klimatarbete.

Beslutet skickas till

Andrea Bromhed
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Jan-Erik Jonsson
Charliene Kiffer
Kommunstyrelse
Monika Lindblom
Åsa Terent
Annika Forslin
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Dnr 2018-000427 - 102

Val av ersättare i Hälsingerådet
Kommunstyrelsen beslutar
att till ersättare i Hälsingerådet, för Mikael Löthstam (S), utse Jonas Holm (M)
och, för Caroline Schmidt (C), utse Charliene Kiffer Goude (V).
Sammanfattning
Kommunens ledamöter i Hälsingerådet består av kommunstyrelsens
ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, d.v.s. under nuvarande
mandatperiod Mikael Löthstam (S) och Caroline Schmidt (C).
Kommunstyrelsen har att utse ersättare för dessa.

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Caroline Schmidt
Jonas Holm
Charliene Kiffer
Hälsingerådet
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2018-000430 - 102

Val av ledamot i Välfärdsberedningen och i
Beredningen för hållbart samhälle
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamöter i Välfärdsberedningen och i Beredningen för hållbart samhälle
utse respektive nämnds presidier samt de gruppledare vars partier inte finns
representerade i nämndernas presidium.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse ledamöter till kommunstyrelsens beredningar;
Välfärdsberedningen och Beredningen för hållbart samhälle.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Gruppledarna
Ulrika Wenn
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2018-000421 - 102

Val av ledamöter i Nätverket för strategiskt
Folkhälsoarbete i Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Gerd Olsson (S) till ledamot och Caroline Schmidt (C) till ersättare i
Nätverket för Strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg.
Sammanfattning
Nätverket för strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg bildades 2013 och arbetar
med målsättningen att folkhälsan ska vara god och jämlikt fördelad mellan olika
grupper i samhället. Det nuvarande nätverket har valt att fokusera särskilt på
delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar
samt barn och ungas uppväxtvillkor.
I enlighet med dokumentet Gemensamma Utgångspunkter Folkhälsa skall varje
kommunstyrelse i länet välja en ordinarie ledamot och en ersättare från
kommunstyrelsen. Regionstyrelsen väljer tre ordinarie ledamöter och tre
ersättare.

Beslutet skickas till

Nätverket för strategiskt Folkhälsoarbete i Gävleborg
Gerd Olsson
Caroline Schmidt
Jenny Alvolin
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2018-000237 - 107

Redovisning från Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Sammanfattning
Inköp Gävleborgs ordförande Bertil Eriksson och förbundsdirektör Lina
Haglund informerar kommunstyrelsen om förbundets verksamhet.
Informationen innefattar: uppdrag, inköpssamverkan, utbildningar,
upphandling, inköpsprocessen, statistik, resultat, större upphandlingar mm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 180

2018-12-04

Dnr 2018-000552 - 001

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för
Kommuninvest ekonomisk förening
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Mikael Löthstam (S), Vindrosvägen 5, 824 51 Hudiksvall till
ledamot i styrelsen för Kommuninvest ekonomisk förening.
Sammanfattning
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening har inbjudit
medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till
föreningsstyrelsen. Valet av styrelseledamöter sker vid den ordinarie
föreningsstämman torsdagen den 11 april 2019.

Beslutet skickas till

Kommuninvest ekonomisk förening
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Dnr 2018-000241 - 042

Budget 2019 och plan för 2020-2022
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:62 för 2019,
att fastställa de finansiella målen 2019-2022,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt tidigare beslut,
att uppdra till nämnder och bolag att arbeta enligt intentionerna om hållbar
utveckling i agenda 2030, (den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga),
att ge Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en långsiktig infrastrukturplan
och handlingsplan som höjer standarden och underhållet för kommunala bil-,
gång-, och cykelvägar. Uppdraget ska klart mars-2019,
att uppdra till Social och omsorgsnämnden att utreda förhållandet Lagen om
valfrihet i förhållande till Lagen om offentlig upphandling gällande särskilt
boende,
att uppdra till kommunstyrelsen/kultur- och fritidsnämnden att tillsammans
med Hälsinglands museum, utreda möjligheten att skapa ett gemensamt
kulturkvarter för både historia och framtid där Rådhusparken, Kulturhuset och
Hälsinglands museum blir naturliga mötesplatser för evenemang, konferens och
kulturella upplevelser,
att uppdra till kommunstyrelsen att arbeta för att ingen har längre restid än 20
min till någon form av samhällsservice,
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förslag på hur stödet kan utvecklas
till butiker som kör ut och levererar livsmedel och tillhandahåller service i
landsbygd,
att höja ambitionen och öka takten i utbyggnaden av fibernätet så att fler får
tillgång till bredband,
att i det pågående översiktsplanearbetet, som ett tilläggsuppdrag, ta fram
lämpliga områden för idrott och fritidsaktiviteter i syfte att möta framtida
behov.
att uppdra till kommunstyrelsen att göra en bred översyn av samtliga taxor och
avgifter i kommunen. En anledning är att avgifter behöver justeras för att bl.a.
möta ökande investeringsbehov inom exempelvis inom VA-området.
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att uppdra till kommunstyrelsen, i samverkan med Visit Glada Hudik utveckla
inre hamnen till att bli ett mer attraktivt besöksmål och startpunkt för
skärgårdsturism.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Patrik Nilsson (SD)
Sammanfattning
Den 18 juni 2018 fastställde Kommunfullmäktige budget för 2019 och plan för
2020-2022. Enligt kommunallagen kapitel 11 §10 ska de år då val av fullmäktige
har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige.
Det finns ingen anledning att ändra kommunfullmäktiges tidigare beslut därför
föreslås ett nytt beslut med samma innehåll gällande budgeten.
Verksamhetsmålen och uppdragen gäller enligt beslutet den 18 juni 2018.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget, på
sammanträdet utdelade uppdrag.
Caroline Schmidt (C) lämnar följande röstförklaring i samband med budget
2019:
"Centerpartiet i Hudiksvall presenterade sin budget i samband med KF i juni
2018, och vi anser självklart att den budgeten är den mest genomarbetade samt
även den realistiska, för att under vårt ledarskap bryta den negativa trenden
gällande kommunens ekonomiska läge. Det är med stor oro vi tog del av
delårsbokslutet, där vi noterar att risken finns att Hudiksvalls kommun även
2018 kommer att gå med underskott.
I Hudiksvalls kommun finns en parlamentarisk överenskommelse gällande
budget i samband med val. Den budgeten som läggs fram i juni inför
nästkommande år skall oavsett valutgång ligga kvar och detta för att personalen
och alla våra invånare inte skall behöva drabbas av förändringar.
Vi i Centerpartiet anser att parlamentariska överenskommelser absolut inte skall
brytas. Därför lägger vi ned våra röster i samband med omröstningen nu i
december.
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Centerpartiet
Hudiksvall"
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till sitt förslag till budget som presenterades vid
kommunfullmäktige i juni.
Charliene Kiffer (V) meddelar att hon ej deltar i beslutet.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag med Jonas Holms tillägg eller till Patrik Nilssons förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag med Jonas Holms tillägg.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 171
Tjänsteutlåtande2018-11-12
Budget 2018-11-12
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-06-18 § 82

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 182

Dnr 2018-000561 - 042

Budget 2019 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens driftbudget för år 2019.
Sammanfattning
Den 18 juni 2018 beslutade kommunfullmäktige om plan inkluderande
nettobudget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål med indikatorer och
särskilda uppdrag för kommunstyrelsen.
För kommunstyrelsen och dess förvaltning inklusive mark och exploatering har
en nettobudgetram på 107 761 tkr och utöver detta riktade medel och
oförutsett för kommunstyrelsen. Föreslås en fördelning av budgetramen enligt
följande:
Verksamhet

2019

Central ledning

26 282

Samhällsplaneringsenheten

6 771

Kommunledningsstaben

28 313

Ekonomienheten

16 355

Personalenheten

19 708

Kommunfullmäktige

4 940

Kommunstyrelsen

5 395

Summa

107 762

I förhållande till 2018 års driftbudget har följande förändringar gjorts.
Index är uppräknat med 2 % för personal och ingen uppräkning alls för övrigt
med undantag från kostnader från Fiberstaden gällande datorer och interhyran
som är uppräknad med 2,1 %
Uppräkning av ägartillskotten till HNA och Visit med totalt 50 tkr..
Överförts 3 551 tkr från tekniska nämnden avseende mark och exploatering.
Indragen tjänst som PA-konsult minskad kostnad med totalt 650 tkr
Avsatt medel till det Digitala klivet med 500tkr.
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) lämnar följande röstförklaring i samband med budget
2019:
"Centerpartiet i Hudiksvall presenterade sin budget i samband med KF i juni
2018, och vi anser självklart att den budgeten är den mest genomarbetade samt
även den realistiska, för att under vårt ledarskap bryta den negativa trenden
gällande kommunens ekonomiska läge. Det är med stor oro vi tog del av
delårsbokslutet, där vi noterar att risken finns att Hudiksvalls kommun även
2018 kommer att gå med underskott.
I Hudiksvalls kommun finns en parlamentarisk överenskommelse gällande
budget i samband med val. Den budgeten som läggs fram i juni inför
nästkommande år skall oavsett valutgång ligga kvar och detta för att personalen
och alla våra invånare inte skall behöva drabbas av förändringar.
Vi i Centerpartiet anser att parlamentariska överenskommelser absolut inte skall
brytas. Därför lägger vi ned våra röster i samband med omröstningen nu i
december.
Samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen i Centerpartiet
Hudiksvall"
Patrik Nilsson (SD) och Charliene Kiffer (V) meddelar att de ej deltar i beslutet.
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 172
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Budget 2018-11-06

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Ulrika Wenn
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Dnr 2018-000570 - 045

Upplåningsramar och kommunala borgen 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2019 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 300 mkr (varav va-renhållning 55 mkr). Kommunens nyupplåning
förorsakas av en hög årlig investeringstakt, genomförda och kommande
investeringar i hamnområdet samt planer på investeringar i nytt äldreboende.
att under 2019 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 59 mkr (varav va-renhållning 27 mkr).
att under 2019 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 120 mkr gällande nyupplåning och med 350 mkr avseende
omsättning av lån.
att under 2019 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) 10 mkr gällande ny upplåning.
att under 2019 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 15 mkr gällande ny upplåning 4 mkr avseende omsättning av lån.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis
beslut om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar
för kommunens egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 173
Tjänsteutlåtande 2018-11-08

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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2018-12-04

Dnr 2018-000471 - 024

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension
samt familjeskydd till förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL 18), samt
att kommunens Pensionspolicy revideras i enlighet med OPF-KL 18
Sammanfattning
OPF-KL 18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i
kommunallagen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för
förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har
bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de pensions- och
omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, regioner
och kommunalförbund.
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i
syfte att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket
följer arbetslinjen.
I och med OPF-KL 18 tillförs bestämmelserna om familjeskydd.
Familjeskyddet syftar till att de förtroendevalda i huvudsak ska ha samma skydd
för efterlevande som anställda.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 170
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Cirkulär + bilaga 1-2 2018-09-17

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 185

2018-12-04

Dnr 2017-000374 - 012

Intern kontrollplan 2018, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll för del
av året 2018.
Sammanfattning
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.
Totalt ska fem processer/rutiner kontrolleras under året inom kommunstyrelsens egen verksamhet, två av dessa kontroller har skett hitintills.
Bedömningen av dessa processer som kontrollerats är att de fungerar ganska
bra men behöver förbättras. Övriga processer/rutiner kommer att kontrolleras
innan årsskiftet.
När det gäller kommunstyrelsen övergripande tillsyn av processer/rutiner så är
det fem kontroller som ska ske under året. Fyra av dessa kontroller har
genomförts. Bedömningen av dessa är att utfallet av kontrollen "Att tillförlitliga
ekonomiska rapporter redovisas" är bra men de tre övriga kontrollerna av
utvalda processer/rutiner behöver förbättras. En av de fem kontrollerna,
Följsamhet till tecknade avtal, kan inte utföras på grund av att programmet för
uppföljningen inte har driftsatts.
Förslag på åtgärder för förbättringar av processerna eller rutiner beskrivs i
bifogade uppföljningsplaner.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 177
Tjänsteutlåtande 2018-10-30
Uppföljningsrapport 2018-10-31
Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Ulrika Wenn
Annika Lindfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 186

2018-12-04

Dnr 2018-000567 - 040

Inlösen av pensionsskuld
Kommunstyrelsen beslutar
att till kommunfullmäktiges sammanträde 17 december bjuda in Söderberg &
partner för information om partiell inlösen av pensionsskulden, för att sedan
avhandla frågan vid kommunstyrelsens och därefter kommunfullmäktiges
sammanträde i februari 2019.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun hade i bokslutet 2017 en pensionsskuld som uppgick till
885 mkr som avser pensioner intjänade före 1998. Denna pensionsskuld
redovisas inte i balansräkningen Skulden ligger som ansvarsförbindelse. I
dagsläget är det svårt att få någon avkastning på pengarna utan att ha ett mått
av spekulation (risk) vilket i praktiken innebär en satsning på aktier, fonder,
absolutavkastande fonder eller andra typer av placeringar.
Vi bedömer att ett komplement för att hantera detta, för att minska sprida
risker, är att lösa in en del av pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen.
Denna tjänsteskrivelse föreslår att kommunen gör en extra inbetalning för dessa
pensioner före årsskiftet 2018/2019 genom så kallad partiell inlösen. Det
innebär i praktiken att kommunen köper försäkringslösningar för det åtagande
man har och överlåter pensionsansvaret på ett försäkringsbolag.
Förslaget om att göra en partiell inlösen med 250 mkr medför att kommunen
resultat försämras med 250 mkr under 2017, men en inbetalning av denna typ
anses som extraordinär och påverkar inte balanskravet.
Kommunen får efter inbetalningen kvar omkring 1 561 mkr (1 811 – 250) i eget
kapital. Det påverkar inte kommunens likviditet för löpande transaktioner då
inbetalningen möjliggörs genom avyttring av placeringar i pensionsportföljen.
Effekten på pensionsportföljen blir en något lägre förväntad avkastning Men
viktigt är att riskerna minskas vid ett eventuellt börsfall. Viktigt är också att vi
inte överlämnar en redan intjänad pensionsskuld till kommande generationer
utan denna generation tar ansvar för den fullt ut.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 174
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 187

2018-12-04

Dnr 2018-000536 - 004

Projektmodell för Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anta projektmodellen för Hudiksvalls kommun
Sammanfattning
Kommuncheferna fick av Hälsingerådet ett uppdrag att se över möjligheterna
att deltagande kommuner i rådet tillämpar en gemensam projektmodell som
stöd när arbete bedrivs i projektform. En arbetsgrupp med representanter från
kommunerna utsågs. Arbetsgruppen och Hälsingerådets förslag för gemensam
projektmodell blev den som Söderhamns kommun tillämpar.
Kommunledningsförvaltningen har gjort några mindre kompletteringar och
förtydliganden av Söderhamns projektmodell för att anpassa den till
Hudiksvalls kommuns arbetssätt. Det är bland annat en länk till stöd för hur
Hudiksvalls kommun arbetar med ekologisk och social hållbarhet, mall för
riskvärdering och Hudiksvalls kommuns mall för kommunikationsplan.
Syftet med Hudiksvalls kommuns projektmodell är att kvalitetssäkra
projektresultat, effektivisera projektarbetet och tydliggöra vad som ska göras,
hur, när, av vem och varför.
Projektmodellen innehåller ett antal dokumentmallar som ska ses som verktyg
och ett dokument som beskriver roller och ansvarsfördelning. Beroende på typ
och hur omfattande projektet är kan alla eller delar av dokumentmallarna/
verktygen användas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 179
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Dokumentmallarna: Projektdirektiv, Projektplan, Riskvärderingsmall, Tid och
aktivitetsplan, Kommunikationsplan, Översikt kommunikationsaktiviteter,
Lägesrapport, Slutrapport och Roller och ansvarsfördelning 2018-11-01

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 188

2018-12-04

Dnr 2018-000518 - 001

Reglemente för intern kontroll
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglementet enligt förslaget.
Sammanfattning
Inför varje mandatperiod sker en översyn av reglementena. Det enda förslaget
till revidering av reglementet för intern kontroll är uppdatering av hänvisningar
till aktuella paragrafer i nya kommunallagen.
Tidigare var hänvisningen, ”2 § Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen
(KL) 6:1 och 6:3 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter samt för att ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet. Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och
anvisningar samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till kommunfullmäktige
om förändringar.
3 § Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:7 och 9:9. Det
är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god
intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna
kontrollen i kommunen, samt utifrån respektive nämnds förutsättningar, tillse
att anvisningar för den egna interna kontrollen utfärdas. Det är viktigt att detta
dokumenteras och beslutas av nämnden.”
Nya hänvisningen är, 2 § Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen (KL) 6:1
och 6:12 ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter samt för att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Denna uppsikt innebär rätt att göra påpekanden, lämna råd och anvisningar
samt, om det är nödvändigt, lämna förslag till kommunfullmäktige om
förändringar.
3 § Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i KL 6:6 och 12:1. Det
är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god
intern kontroll. I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna
kontrollen i kommunen, samt utifrån respektive nämnds förutsättningar, tillse
att anvisningar för den egna interna kontrollen utfärdas. Det är viktigt att detta
dokumenteras och beslutas av nämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-04

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 184
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 189

2018-12-04

Dnr 2018-000563 - 004

Arkivreglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till nytt arkivreglemente från 1 januari 2019.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har sett över föregående arkivreglemente och
gjort förslag till revidering och förtydliganden utifrån ny eller förändrad
lagstiftning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 185
Tjänsteutlåtande 2018-11-07
Reglemente 2018-11-07

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 190

2018-12-04

Dnr 2018-000562 - 004

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan enligt förslaget.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har inte haft en gemensam plan för hela förvaltningarna utan
enheterna har haft egna planer som idag är delvis inaktuella. Förvaltningen har
därför utarbetat ett förslag till en gemensam plan. Syftet är att få en effektiv
styrning och överblick av allmänna handlingar samt hur dessa ska hanteras
Dokumenthanteringsplanen är också ett verktyg som hjälper kommunstyrelsen
att leva upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav när det gäller
hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Dataskyddsförordningen som
infördes 25 maj 2018 ställer också krav på myndigheterna, om vilka
personuppgifter som behandlas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 176
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Dokumenthanteringsplan 2018-11-06

Beslutet skickas till

Linda Häggmark
Åke Norberg
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 191

2018-12-04

Dnr 2018-000459 - 609

Remiss av Komvuxutredningens slutbetänkande, En
andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU
2018:71)
Kommunstyrelsen beslutar
att i yttrandet föreslå att betygsskalan ska utgöras av två steg (Godkänt och Icke
godkänd) istället för tre steg (Väl godkänt, Godkänt och Icke godkänd), samt
att i övrigt godkänna kommunens yttrande.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun och har fått en remiss från Utbildningsdepartementet om
synpunkter senast den 12 december 2018 på betänkandet En andra och en
annan chans-ett KOMVUX i tiden (2018:71)
Betänkandet innehåller i huvudsak förslag till förändringar som ger utökade
möjligheter till ett livslångt lärande och samtidigt lyfts vuxenutbildningen till att
inbegripas i, och stå i samklang med skrivningarna om gymnasieskolan, och att
bättre svara upp till kopplingen mot näringslivets behov av
kompetensförsörjning. Där gymnasieskolan svarar för den längre utbildningen
ska vuxenutbildningen kunna vara den mer flexibla och snabbfotade
kompletterande aktören för att kunna tillgodose marknadens behov.
Hudiksvalls kommun tillstyrker utredningens slutsatser och förslag på inriktning
för införande av ”En andra och en annan chans”
In och genomförandet av ett KOMVUX i tiden kommer självklart att påverka
kommunens verksamhet men redan idag finns goda förutsättningar inom
KOMVUX. Det finns samverkan kring yrkes Vux, såväl lokalt tillsammans med
Bromangymnasiet som med kringkommuner. SFI och IM-programmen
samverkar kring jobbspår som leder till snabb förflyttning från försörjningsstöd
till egenförsörjning och dagens särvux ger dess elever goda förutsättningar till
riktiga arbeten.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar på följande: ”VI anser att den tregradiga
betygsskala som utredningen föreslår ska ersätta den nuvarande sexgradiga, inte
kommer att minska arbetsbördan utan behållas på samma nivå. Som
utredningen påpekar fyller betygen inom de berörda delarna av
vuxenutbildningen ingen funktion som urvalsinstrument och vi vill därför
förorda ett tvågradigt betygssystem (icke godkänt/godkänt).
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Charliene Kiffer
Goudes förslag och finner att kommunstyrelsen godkänner detta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-04

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Tjänsteutlåtande lärandeförvaltningen 2018-10-30
Remiss 2018-09-11
Slutbetänkande 2018-09-11

Beslutet skickas till

Utbildningsdepartementet
Urban Wickman

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 192

2018-12-04

Dnr 2018-000473 - 400

Hållbarhetsraster i beslutsprocesser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge nämnder och kommunala bolag i uppdrag att tillämpa checklistan och
verktyget för hållbarhetsbedömning.
att anta kommunens modell för hållbarhetsraster för tillämpning i samtliga
nämnder och bolag.
att uppdra till kommunstyrelsen att under 2021 utvärdera tillämpningen av
hållbarhetsraster och vid behov föreslå ändringar i modellen.
Sammanfattning
Som ett led i arbetet med kommunens övergripande mål Attraktiv och hållbar
livsmiljö har kommunfullmäktige givit kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
ett hållbarhetsraster som nämnderna kan använda i beslutsprocessen. Raster
kommer att bidra till en resurseffektivisering och kvalitetssäkring av
verksamheter.
Föreslagen modell för hållbarhetsraster för de kommunala nämndernas och
bolagens beslutsprocesser omfattar:
En checklista för förtroendevalda, som stöd till nämndernas och styrelsernas
ledamöter för hållbara beslut. Se bilaga till tjänsteutlåtande.
Ett verktyg för hållbarhetsbedömning som tillämpas i verksamheterna, dels vid
beredning av större och/eller strategiska ärenden till nämnd eller styrelse, dels
för att säkra arbetssätt för rutinärenden.
Rastret har utarbetats i samråd med ett flertal verksamhetsföreträdare och
funktioner i kommunen samt Blekinge Tekniska Högskola inom ramen för
projekt Hållbar kommun- och regionutveckling.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 186
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Checklista 2018-11-06
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 193

2018-12-04

Dnr 2016-000270 - 141

Uppdragsbeskrivning för Regional Innovationsnod
Norra Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Hudiksvalls kommuns och Region Gävleborgs gemensamt framtagna
uppdragsskrivning för den Regionala innovationsnoden Norra Hälsingland
ekonomisk förening.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har i ett samarbete med Region Gävleborg och
Acreo/Swedish ICT (Rise – Research Institutes of Sweden) inrättat en regional
innovationsnod i Hudiksvall. Samarbetet sker inom ramen för en ekonomisk
förening benämnd ”Regional innnovationsnod Norra Hälsingland ekonomisk
förening” fortsatt benämnd noden.
Föreningen har ingen egen utförarorganisation utan det operativa arbetet utförs
av Acreo/Swedish ICT/Rise på beställning från medlemmarna. Noden är tänkt
att arbeta på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det övergripande
syftet är att främja innovationer och ekonomisk tillväxt utifrån ett miljömässigt, socialt- och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att i samverkan med
Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) formulera kommunens uppdrag för
noden. Efter dialog i nodens styrelse har kommunen och regionen uttalat
önskemål om att, om så är möjligt, formulera en gemensam uppdragsskrivning.
HNA har haft samtal med representanter för delar av näringslivet i Hudiksvall
kring vilka förväntningar som finns på verksamheten. Dessa låg väl i linje med
kommunens och regions syfte med den regionala noden, det vill säga att
samordna aktörer och driva processer för att underlätta tillkomsten av
innovationer. Syftet är också att därigenom bidra till en utveckling och
omstrukturering av näringslivet utifrån framtidens behov såväl lokalt som
regionalt.
Kommunchefen har i dialog med Region Gävleborgs näringslivsstrateg
utarbetat en gemensam uppdragsskrivning som styrelsen för noden anser väl
svarar mot de förväntningar som finns.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

2018-12-04

Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 180
Tjänsteutlåtande 2018-11-06 och Uppdragsbeskrivning2018-11-06

Beslutet skickas till

Acreo/Swedish ICT/Rise
Region Gävleborg
HNA
Bengt Friberg

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 194

2018-12-04

Dnr 2018-000284 - 007

Yttrande på revisionsrapport Styrning och uppföljning
av besöksnäringens utveckling
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrandet avseende revisionsrapport – Granskning av styrning
och uppföljning av besöksnäringens utveckling till revisionen..
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till Visit Glada Hudik och
Hudiksvalls Näringslivs AB att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer.
PwC´s sammanfattande bedömning i rapporten är att utvecklingsarbetet till
övervägande del bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Gällande den interna
kontrollen är bedömningen att den till övervägande del är tillräcklig.
Visit Glada Hudik instämmer i revisionens sammanfattande bedömning.
Hudiksvalls Näringslivs AB lämnar inga svar eller synpunkter eftersom ingen
granskning har skett av deras verksamhet, dock kan nämnas att de är positiva
till vidare arbete med utveckling av besöksnäringen.
Revisionens rekommendationer till kommunstyrelsen avseende mer frekvent
rapportering om utvecklingen av besöksnäringen i Hudiksvall kommer att ske i
Visit Glada Hudiks delårsrapport och årsredovisning. När det gäller ytterligare
prioritering av det gemensamma utvecklingsarbetet avseende besöksnäringen i
Gävleborg sker det i bolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB (VHG)
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 187
Tjänsteutlåtande 2018-10-23
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-09-24 §103
Revisionsrapport 2018-06-19

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 195

2018-12-04

Dnr 2015-000376 - 035

Medborgarförslag ang fria bussresor för 65+
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Kerstin Ersson, Hudiksvall, föreslår i ett medborgarförslag att äldres resor med
kollektivtrafik skulle kunna öka genom att kommunen inför avgiftsfria resor för
åldersgruppen 65 år eller äldre, liknande det som gäller i Gävle kommun.
Hudiksvalls kommun har sedan 2012 avgiftsfria resor för ungdomar – Ung i
Glada Hudik. Omfattningen har byggs ut till från att först gälla
gymnasieungdomar till att senare även gälla högstadieelever. Det har också
föreslagits en ytterligare sänkning av åldersgruppen men detta har avvisats både
av kostnadsskäl och utifrån nyttoaspekter.
Även frågan om att införa avgiftsfria resor för pensionärer har prövats tidigare
(jfr KS 2014-048-035). I det ärendet redovisade förvaltningen både för- och
nackdelar med att genomföra en sådan reform. Det gjordes också en
redovisning av uppskattad kostnad för ett införande. Ett enigt
kommunfullmäktige avslog medborgarförslaget (§ 42/2014).
Kommunens delårsprognos pekar på ett ekonomiskt underskott om ca 35 Mkr
för 2018. Samtidigt väntar flera ekonomiska utmaningar för kommunsektorn
under det närmaste decenniet.
Kommunledningsförvaltningen utgår sammantaget från att
kommunfullmäktiges inriktningsbeslut från 2014 ligger fast och att
medborgarförslaget därför ska avslås.
Kommunledningsförvaltningen beklagar att handläggningen av
medborgarförslaget dröjt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 188
Tjänsteutlåtande 2018-10-15
Medborgarförslag 2015-09-10
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 196

2018-12-04

Dnr 2013-000345 - 035

Medborgarförslag Cykelväg till Fiskeby-NordenholmRogsta
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning
Bosse Diseborn, Hudiksvall, har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en
gång- och cykelväg (gc-väg) från Hudiksvall till Fiskeby-Nordenholm-Rogsta
och i ett längre perspektiv till Hölick. Vintertid skulle vägen kunna användas
som skidspår.
Förslaget har remitterats till tekniska nämnden som påpekar att kommunens
cykelinfrastruktur prioriterar skolresor, arbetsresor och kombinationsresor (från
cykel till kollektivtrafik) och menar att den föreslagna gång- och cykelvägen inte
ryms inom denna prioritering. Det är enligt nämnden heller inte aktuellt att
anlägga något skidspår utmed denna sträcka.
Det är cirka nio kilometer mellan stadens centrum och Rogsta.
Kommunledningsförvaltningen utesluter inte att arbetsresor per cykel mycket
väl kan rymmas inom den sträckan även om det naturligtvis också kan bli fråga
om rekreationsresor. Skulle det bli en gc-väg på de ca 35 kilometrarna mellan
Hudiksvall och Hölick skulle sträckan kunna bli betydelsefull för
besöksnäringen, något som dock inte är prioriterat när gång- och cykelvägar
byggs ut.
Det är staten som ansvarar för berörd vägsträckning.
Kommunledningsförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att
kommunen som huvudregel inte ska bygga gång- och cykelvägar där staten är
ansvarig väghållare. De längre gång- och cykelvägar på statligt vägnät som
kommunen har lyft fram är längs gamla E4 mellan Iggesund och Hudiksvall
samt mellan Sörforsa och Hudiksvall med på sikt förlängning västerut mot
Näsviken. Därutöver finns många mindre sträckor i eller i närheten av tätorter i
kommunen där gång- och cykelvägnätet på statlig väg behöver förbättras inte
minst för att öka säkerheten för barn som går och cyklar.
Det är rimligt att kommunen tar med sig förslaget och väger in det i de
önskemål och prioriteringar som kommunen i dialog med Trafikverk och
Region Gävleborg när det gäller investeringar i gång- och cykelvägar på det
statliga vägnätet. Medborgarförslaget kan på den grunden anses vara besvarat.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-12-04

Kommunledningsförvaltningen beklagar att handläggningen av ärendet dragit
ut på tiden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 189
Tjänsteutlåtande 2018-10-06
Medborgarförslag 2013-09-03

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

35(41)

PROTOKOLL
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Kommunstyrelsen

§ 197

2018-12-04

Dnr 2013-000293 - 035

Medborgarförslag om cykelväg mellan Iggesund Hudiksvall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Sammanfattning
Lena Kalander, Iggesund, har lämnat ett medborgarförslag om en cykelväg på
gamla E4 mellan Iggesund och Hudiksvall. Vägen skulle kunna byggas enkelt
och utformas med nya linjedragningar.
En gång- och cykelväg längs gamla E4 mellan Iggesund och Hudiksvall har
varit föremål för olika planeringsåtgärder. Vägen är statlig vilket medför att
finansiering och nödvändiga beslut fattas i den så kallade länsplanen, som
fördelar medel till statlig infrastruktur i länet.
Kommunen har hela tiden varit en tillskyndare av denna gång- och cykelväg.
Den skulle underlätta för ett mer hållbart resande mellan kommunens två
största tätorter. Utformningen har diskuterats mellan Trafikverket och
kommunen. Medborgarförslaget rymmer lösningar som handlar om målning av
vägen vilket medför en snabb och kostnadseffektiv insats, något som
kommunen haft med sig och övervägt i planeringsarbetet, vilket dock inte
ursäktar att svaret dröjt. Andra frågor som måste vägas in är trafiksäkerhet och
trygghet. Det kan handla om någon form av fysisk avskiljning av banan som de
oskyddade trafikanterna färdas på och belysning för att nämna två exempel.
I Region Gävleborgs länsplan för transportinfrastruktur som gäller för perioden
2018-2029 finns gång- och cykelvägen mellan Iggesund och Hudiksvall med
som en utpekad åtgärd att genomföras mellan 2024-2029. Kommunen ser helst
att åtgärden kan genomföras tidigare i planperioden.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
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2018-12-04

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 190
Tjänstutlåtande 2018-10-15
Medborgarförslag 2013-06-27

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 198

2018-12-04

Dnr 2014-000236 - 035

Medborgarförslag Skapa en lokal anläggning för
produktion och distribution av biogas till fordon
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ulf Nilsson har i medborgarförslag daterat 2014-04-28 föreslagit följande;
”Skapa en lokal anläggning för produktion och distribution av biogas för
fordon. Ev. i anslutning till reningsverket. Även möjlighet till omhändertagande
av komposterbart avfall från kommunens invånare bör ingå. Söderhamns
försök med en minianläggning kan ev. ge tips. Restprodukten matjord bör lätt
kunna komma till användning. Biogas har ju blivit en bristvara. Se sedan till att
det finns åtminstone en mack där det går att tanka gas för privatbilister. Försök
köra lokalbussen på linje ett på gas.”
Kommunledningsförvaltningen och Tekniska Förvaltningen har skrivit en
utredning på uppdrag av Kommunstyrelsen som i § 238 Dnr 2013-363-379
”Bildande av bolag för produktion av biogas” gav förvaltningarna i uppdrag att
belysa ett antal punkter. I den utredningen besvaras flera av de punkter som tas
upp i medborgarförslaget. Kommunen gick senare med i bildandet av Biogas
Mellannorrland AB som skulle realisera utredningens intentioner.
Energi- och klimatrådgivningen anser att biogas är en angelägen energikälla i
arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Förslagen i medborgarförslaget
bedöms vara beaktade eller åtgärdade på andra sätt. Eftersom förslaget ligger i
linje med kommunens redan pågående arbete bör den anses vara besvarad. Att
vi senare vet att Biogas Mellannorrland AB, där Hudiksvalls kommun var en
mindre delägare, inte kommer att förverkligas innebär att planerna senarelagts
och att det dagsläget är oklart när de åter kommer att aktualiseras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 191
Tjänsteutlåtande 2018-10-17
Medborgarförslag 2014-04-29
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 199

2018-12-04

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum.
Sundsvallsregionen

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum
Övrig information

Kommunchef Bengt Friberg informerar nuvarande läge gällande kommande
organisation för Inköpsfrågor i Gävleborg och det nuvarande rättsliga läget
efter branden i Hamre.
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§ 200

2018-12-04

Dnr 2018-000616 - 119

Val av politiska kontaktpersoner i Sveriges
Ekokommuner
Kommunstyrelsen beslutar
att välja ..vakant .... till kontaktperson i Sveriges ekokommuner, samt
att välja Charliene Kiffer Goude (V), Skeppsdalsvägen 23, 824 51 Hudiksvall till
ersättare
Sammanfattning
Enligt stadgarna i Sveriges ekokommuner representeras varje medlem av en
politiker och en tjänsteperson.
Beslutet skickas till

Sveriges Ekokommuner
Charliene Kiffer
Monika Lindblom
Annika Forslin
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§ 201

2018-12-04

Dnr 2018-000617 - 119

Uppmaning om nominering av ledamöter till
förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Annika Huber (S), Lars i Lundvägen 10, 82461 Forsa till ledamot i
styrelsen för Svenskt Vatten.
Sammanfattning
Svenskt Vatten har föreningsstämma 14 maj 2019. Då väljs bla styrelse för
föreningen. Föreningens valberedning vill ha förslag på ledamöter till styrelsen,
revisorer och valberedning.

Beslutet skickas till

Annika Huber
Svenskt Vatten
Monika Lindblom
Annika Forslin
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