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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 12 november 2019 kl 09:00- 14:15

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande § 176-189
Bo Nilsson (S) § 173-175
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M) § 175-189, ordförande § 173-175,
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Anna Guldbrand (C)
Karin Hansson (C)
Alf Norberg (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD) § 173-188
Yvonne Andersson (SD) § 189

Ersättare

Bo Nilsson (S) § 176-189
Per Svensson (S) § 175-189
Daniel Fors (S)
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M)
Cecilia Natander (M)
Anita Höglund (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lars Sjögren (L)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD) § 173-188

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, stabschef Ulrika Wenn, ekonomichef Kent
Lundqvist, personalchef Maria Larsson, ordförande, VD och handläggare i
Fiberstaden Barry Gustavsson, Bia Larsson och Anna-Carin Pålsson, regionråd
Tommy Berger, Hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård och Bitr. Hälso- och
sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson

Justerare
Justeringens plats och
tid

Patrik Nilsson (SD)
Kommunledningsförvaltningen, 2019-11-18 kl 09:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer §§ 173-189

Pia Embretsén
Jonas Holm
§ 173-175
Patrik Nilsson

Mikael Löthstam
§ 176-189
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Kommunstyrelsen

§ 173

2019-11-12

Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om kommunstyrelsens ekonomiska
utfall per sista oktober 2019. Årsprognosen pekar på +4 miljoner kronor.
Det förklaras av ökade hyresintäkter för stadsnätet i anledning av förtätning
inom främst Hudiksvalls tätort.
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Kommunstyrelsen

§ 174

2019-11-12

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om kommunens ekonomiska resultat
per oktober 2019.
Social- och omsorgsnämnden visar ett resultat jan-okt på -44,9 milj kr, Tekniska
nämnden (den skattefinansierade delen) visar ett preliminärt resultat jan-okt på
-8,0 miljoner kr. Utfallet för verksamheterna och helåret prognostiseras till -53,5
miljoner kronor vilket är något försämrat sedan förra prognosen.
Personalchef Maria Larsson informerar om resultatet från
medarbetarundersökningen, statistik på sjukfrånvaron i länets kommuner och i
Hudiksvall.
Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka.
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Kommunstyrelsen

§ 175

2019-11-12

Dnr 2019-000604 - 020

Gemensam löneadministration och upphandling av
personal- och ekonomisystem i Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att medverka i uppbyggnaden och sedan ingå i en gemensam löneadministration
för Hälsinglands kommuner som är i funktion senast 2022,
att i samverkan med övriga kommuner i Hälsingland upphandla ett gemensamt
personalsystem,
att i samverkan med övriga kommuner i Hälsingland upphandla ett gemensamt
ekonomisystem,
att ge kommundirektören i uppdrag att, i samverkan med Hälsinglands övriga
kommunchefer/direktörer, genomföra ovanstående beslut, samt
att information om det löpande arbetet i denna fråga regelbundet ges till
kommunstyrelsen från kommundirektören.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig Ulrica Högberg (V)
och Alf Norberg (V).
Sammanfattning
Vid Hälsingerådets sammanträde 2019-05-22 gavs kommuncheferna i uppdrag
att till rådets möte den 21 augusti återkomma med ”förslag på fem områden
inför prioritering av utvecklingsområden för Hälsingerådet under perioden
2019 -2022.”
Vid Hälsingerådets möte 2019-08-21 presenterades förslag på ett antal möjliga
samverkansområden. Av dessa prioriterades e-arkiv, gemensam
löneadministration och myndighetsutövning när det gäller bygg, miljö och
bostadsanpassning. Med det som utgångspunkt fick kommuncheferna i
uppdrag att till rådets ”möte den 16/10 återkomma med förslag till
tjänsteutlåtande inklusive beslutssatser som kan rekommenderas för beslut i
kommunerna.”
Inom ramen för det pågående IT-samarbetet mellan Hälsingekommunerna
ingår e-arkiv som ett av fyra utvecklingsområden. Bedömningen är att det
därför inte behövs några ytterligare beslut kring den frågan för att komma
vidare.
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Frågan om samverkan inom personalområdet har genom åren diskuterats ett
flertal gånger i Hälsingerådet men det har aldrig resulterat i någon fördjupad
samverkan. Ett hinder i sammanhanget har varit att man vid dessa tillfällen tittat
på samarbeten inom hela personalområdet. Eftersom vissa delar av den
verksamheten är av mer strategisk karaktär och skiljer sig åt från kommun till
kommun beroende på hur man i övrigt organiserat sin verksamhet, har det inte
bedömts vara aktuellt. Hur man hanterar löneadministrationen i kommunerna
är dock mer likartat och i huvudsak en praktisk fråga. Genom att samverka
mellan kommunerna kommer effektiviseringar att kunna ske i syfte att sänka
kostnaderna. Något ytterligare utredningsarbete bedöms inte nödvändigt. Nästa
steg bör därför vara att kommunstyrelserna i respektive kommun tar beslut om
att inrätta en gemensam löneadministration.
För flera av Hälsingekommunerna är det i närtid aktuellt att upphandla
ekonomi- och personalsystem. För att få en så effektiv löneadministration som
möjligt är det viktigt att man har samma digitala personalsystem. Samma sak
gäller inom ekonomiområdet om kommunerna också där önskar fördjupa
samverkan. Kommunerna förslås därför besluta att gemensamt göra en
upphandling av ekonomi- och personalsystem. Om en kommun anser att man
inte vill delta i någon av de gemensamma upphandlingarna bör det inte hindra
de kommuner som är intresserade att göra en gemensam upphandling. Det är
viktigt att man är medveten om att har man olika IT-system så kan det begränsa
möjligheterna till samarbete inom det området.
Eftersom kommunernas avtalstider för de nuvarande avtalen går ut vid lite olika
tidpunkter och att några av kommunerna också äger sina system är det viktigt
att upphandlingen ger förutsättningar för kommunerna att tillämpa avtalen vid
olika tidpunkter förslagsvis under en tre-årsperiod.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg:
”att information om det löpande arbetet i denna fråga regelbundet ges till
kommunstyrelsen från kommundirektören.”
Ulrica Högberg (V) yrkar bifall till första att-satsen och yrkar avslag på de
övriga.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag och till Håkan
Rönströms tilläggsförslag.
Alf Norberg (V) yrkar bifall till Ulrica Högbergs förslag.
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Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i första att-satsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i andra att-satsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i tredje att-satsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i fjärde att-satsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till Håkan
Rönströms tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 190
Tjänsteutlåtande 2019-10-14

Beslutet skickas till
Hälsingerådet
Kommundirektören
Personalchefen
Ekonomichefen
IT-strategen
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Kommunstyrelsen

§ 176

2019-11-12

Dnr 2019-000731 - 521

Prioriterad utbyggnad av stadsnätet 2020-2022
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Utbyggnadsplan för 2020-2022.
Sammanfattning
Ordförande Barry Gustavsson, VD Bia Larsson och handläggare Anna-Carin
Pålsson, alla från Fiberstaden, informerar om förslaget Utbyggnadsplan 20202022 för fiber.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-10-22 § 99
Förslag 2019-10-17

Beslutet skickas till
Fiberstaden
IT-strategen
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§ 177

2019-11-12

Dnr 2018-000289 - 469

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den regionala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030 som kommunens handlingsplan gällande de åtgärder som berör
kommunen,
att tidigare beslut av kommunfullmäktige Kf § 6 2011-02-21 ej längre ska gälla
då den regionala handlingsplanen enligt punkten ovan ersätter beslut Kf § 6
2011-02-21, samt
att berörda nämnder och bolag uppdaterar sina verksamhetsplaner med den
regionala handlingsplanens åtgärder som berör kommunen
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anna Guldbrand (C) och Karin
Hansson (C).
Sammanfattning
Region Gävleborg har i samarbete med länsstyrelsen och lantbrukarnas
riksförbund (LRF) arbetat fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030.
Planens övergripande mål:
Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka med
50% till år 2030 (jämförelsevärde medeltal, åren 2013-2017).
Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030
(jämförelsevärde medeltal, åren 2013-2017).
Planen tar avstamp i de regionala miljömålen, den regionala
utvecklingsstrategin, nationella livsmedelsstrategin, Agenda 2030 med flera
dokument. Med anledning av region Gävleborg beslutat om den regionala
handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 samt den nyligen
besvarade motionen om kommunens självförsörjningsgrad och
räddningstjänstens påbörjade arbete med civilförsvarsplanering aktualiseras ett
antagande av den regionala handlingsplanen.
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Antagande av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 20182030 ersätter tidigare beslut Kf § 6 2011-02-21. Genom att Hudiksvall följer
den regionala handlingsplanen ger det större möjlighet till samarbete inom
länet. Många åtgärder är sådant som kommunen redan arbetar med och innebär
därmed ingen förändring. Den stora skillnaden är att vi får nya konkretiseringar
gällande offentlig livsmedelskonsumtion. De åtgärder som ingått i tidigare
beslut Kf § 6 2011-02-21 har redan uppnåtts
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) ställer sig bakom Handlingsplanen med följande
ändringar:
"Åtgärd 7.4
Hudiksvalls kommun ställer sådana krav i upphandlingen som leder till att
andelen svenska livsmedel i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till
minst 60% varav 40% är närproducerat av inköpsvärdet. Begreppet
närproducerat inbegriper i första hand produktion i Hudiksvalls kommun, i
andra hand max 25 mil från Hudiksvalls kommun.
Åtgärd 7.5
Hudiksvalls kommun arbetar för andelen certifierade svenska ekologiska
produkter i den offentliga livsmedelskonsumtionen ökar till det nationella målet
och minst 60% av inköpsvärdet."
Yrkar även bifall till tillägget: Intresserade medborgare från Hudiksvalls
kommun skall ges möjlighet att delta i småbruksutbildningen som Hälsinglands
utbildningsförbund anordnar.
Ulrica Högberg (V) yrkar att den regionala handlingsplanen för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030 som kommunens handlingsplan antas, gällande de
åtgärder som berör kommunen förutom åtgärd 10.5, yrkar i övrigt bifall till attsats 2 och 3 i allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen kommer överens om att ta bort formuleringen - förutom
åtgärd 1.2 och 10.5, i texten i allmänna utskottets förslag till första att-sats.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag med ovanstående förändring eller till Jan-Erik Jonssons
förslag i första att-satsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag med förändringen.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i att-sats två och tre, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifaller ej till Jan-Erik Jonssons
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 197
Tjänsteutlåtande 2019-09-30
Handlingsplan
Kommunstyrelsens protokoll 2018-10-09 § 147

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 178

2019-11-12

Dnr 2019-000665 - 260

Revidering av kommunens rutiner för lottning av
småhustomter
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen revidering gällande punkt 4:2 av kommunens rutiner
för lottning av småhustomter.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har vid genomgång av rutinerna för lottning av
småhustomter uppmärksammat att användning av anmälningsavgifter till
tomtlotteriet kommer att göra att lottningsförfarandet drar ut på tiden. Arbetet
med fakturering, eventuell kreditering innebär mycket arbete men kommer inte
generera några större intäkter.
Under punkten 2.3 står det: ”…Intressenten ska erlägga en anmälningsavgift
om 1/100 prisbasbelopp (465 kr för 2019) i samband med anmälan för att ha
rätt att delta i lottningen.”
Den meningen ska strykas för att kunna arbeta effektivt med tomtlottningen.
Under punkten 4.2 står det: ”Om intressent inte vill reservera tomt kan denne
ångra sig inom sju dagar från att mark- och exploateringsenheten skickat ut
tilldelningshandlingar. Detta ska meddelas skriftligt till mark- och
exploateringsenheten. Tomten tillfaller då den första kvarvarande reserven för
området.” Där vill förvaltningen formulera om texten, så att intressenten blir
skyldig att höra av sig inom 14 dagar för att fortsätta reservera tomten, annars
tillfaller den första kvarvarande reserven i listan.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) och Annika Huber (S) yrkar bifall till planutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-10-22 § 103
Tjänsteutlåtande 2019-10-08
Rutiner 2019-10-08

Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 179

2019-11-12

Dnr 2019-000711 - 346

Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till VA-taxa för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2020 , samt
att den nya taxan gäller från 1 januari 2020.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande
Branschorganisationen Svenskt Vatten har dragit slutsatsen att avgifterna i
VAtaxorna kommer att behöva ökas markant och även kan förväntas bli alltmer
känsliga för förändringar i ränteläget. VA-verksamheten arbetar med en
långsiktig prognos för att bedöma hur taxeutvecklingen kommer att behöva se
ut i Hudiksvalls kommun.
Aktuellt förslag till ny VA-taxa innebär en beräknad höjning av intäkterna från
brukningsavgifter med 4,1 %. I förslaget höjs årskostnaden för en normal villa,
typhus A, från 5 413 kronor/år till 5 650 kr/år och för en lägenhet i
flerfamiljshus, typhus B, från 3 523 kr/år till 3 640 kr/år. Mediankostnaden för
typhus A bland Sveriges alla kommuner 2019 är 7 325 kr/år och för typhus B
4 644 kr/år.
De parametrar som föreslås höjas i taxan är den fasta avgiften per fastighet, den
fasta avgiften per lägenhet samt kubikmeterpriset för vatten och avlopp. Enligt
förslag höjs den fasta avgiften per fastighet från 1 725 till 1 850 kr per år
inklusive moms, den fasta avgiften per lägenhet från 1 175 till 1 250 kr per år
inklusive moms och kubikmeterpriset för vatten och avlopp höjs från 16,75 till
17 kr per år inklusive moms. Övriga parametrar i taxan föreslås oförändrade.
När det gäller anläggningsavgifter föreslås ingen taxejustering, utan avgifterna
bibehålls på samma nivå som 2019. Anläggningsavgiften för typhus A är idag
88 000 kr inklusive moms. Motsvarande median för Sveriges kommuner 2019
är 140 580 kronor.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 199
Tekniska nämnden 2019-09-23 §108
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2019-08-22
Taxa 2019-08-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 180

2019-11-12

Dnr 2019-000496 - 019

Remiss av Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs
län 2020-2030
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över förslag till Regional utvecklingsstrategi i enlighet med
upprättat reviderat förslag.
Sammanfattning
Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till Regional utvecklingsstrategi för
länet avseende perioden 2020-2030. För Region Gävleborgs verksamheter blir
förslaget styrande och för Hudiksvalls kommun vägledande. Förslaget bygger
på hållbar utveckling och innehåller fyra olika målområden. Synpunkter på
förslaget ska ha inkommit till Region Gävleborg senast den 20 november 2019.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-10-22 § 104
Tjänsteutlåtande 2019-10-11
Yttrande 2019-10-11
Missiv 2019-06-20
Strategi 2019-06-20

Beslutet skickas till
Region Gävleborg
Planeringschefen
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§ 181

2019-11-12

Dnr 2019-000686 - 003

Reglemente för pensionärsrådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det reviderade reglementet för pensionärsrådet.
Sammanfattning
Nuvarande reglemente antogs av kommunfullmäktige 2016-03-21 § 37.
En arbetsgrupp bestående av representanter från PRO, SPF, RPG, Vision och
SKPF tillsammans med kommunalråd, tillika ordförande i pensionärsrådet,
Mikael Löthstam (S) och ordförande i social- och omsorgsnämnden Henrik
Persson (S) har arbetat fram förslag till revideringar av nuvarande reglemente.
Förslagen har varit ute på remiss till pensionärsorganisationerna.
De ändringar/kompletteringar som föreslås är:
Rubrik ”Sammansättning”; förtydligas att kommunstyrelsen utser ett
kommunalråd som ordförande och pensionärsrepresentanterna utser, inom sig,
vice ordförande.
Rubrik ”Organisation och arbetsformer”; En arbetsgrupp med en medlem från
var och en av pensionärsorganisationerna tar tillsammans med ordförande fram
en verksamhetsplan/verksamhetsberättelse för kommande verksamhetsår samt
att sammanträdesdatum fastslås årsvis”.
Rubrik ”Ekonomi”; Pensionärsorganisationerna erhåller ett av
kommunfullmäktige fastställt belopp per medlem till sociala aktiviteter riktade
till äldre boende inom äldreomsorgen. (Enligt KF 2018-06-18 § 82)
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 198
Social- och omsorgsnämnden 2019-09-19 § 135
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-08-30
Reglemente 2019-09-19

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 182

2019-11-12

Dnr 2019-000407 - 035

Medborgarförslag om Tingshuset
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning
Helena Flank, Hudiksvall har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen
köper eller hyr nuvarande Tingshuset, och flyttar förslagsvis socialkontoret dit,
och kanske även fler omsorgsverksamheter som i dagsläget är trångbodda.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2019 att förslaget får väckas och
lämnas till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Tekniska förvaltningen och social- och omsorgsförvaltningen har fått
medborgarförslaget på remiss. Social- och omsorgsförvaltningen har valt att
inte inkomma med något eget yttrande utan hänvisar till tekniska förvaltningen.
Det är tekniska förvaltningen ansvarar för förhyrning av externa
verksamhetslokaler när ett behov uppstår. Förvärv kan ske ur strategisk
synpunkt och bedöms när ett fastighetsobjekt blir till salu.
I dagsläget är Tingshuset en fungerande tingsrätt och tekniska förvaltningen har
inte någon insyn i fastighetens skick eller lämplighet för kommunal verksamhet.
Social och omsorgsnämnden har heller inte uttryckt något behov av extern
förhyrning i dagsläget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 200
Tjänsteutlåtande 2019-10-11
Medborgarförslag 2019-05-13

Beslutet skickas till
Helena Flank
Tekniska nämnden
Social- och omsorgsnämnden
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§ 183

2019-11-12

Dnr 2019-000120 - 008

Motion Gör kulturen tillgänglig för alla i Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Anette Spjutvik, Sven Bergström Trolin, Anton Stark och Lisa Östberg,
samtliga Centerpartiet, har lämnat in en motion om att göra kulturen tillgänglig
för alla i Hudiksvalls kommun. De vill försäkra sig om att kulturutbudet
balanseras mellan de olika kommundelarna.
Kultur- och fritidsnämnden yttrande
Inom kultur- och fritidsförvaltningen finns ett stort utbud av kultur för barn
och unga. Kultur och fritid ser helheten och strävar efter att skapa ett brett
utbud med geografisk spridning utifrån lokaler, lokalhyror, transporter,
hållbarhet, antal invånare och samarbetspartners. Utbudet av scenkonst sker i
samarbete med Kultur Gävleborg.
Kulturutvecklarna har en övergripande och strategiskt utvecklande funktion
och samarbetar med alla enheter inom förvaltningen, flera av kommunens
föreningar samt Hälsinglands museum för att nå så många barn och unga som
möjligt. I samarbete med lärandeförvaltningen erbjuds barn och unga 1 – 16 år,
via förskolan och skolan ett brett utbud av kultur i form av skapande och
scenkonst inom musik, dans, teater, cirkus, litteratur, konst. Genom
förskolan/skolan nås alla barn i kommunen. Utöver kommunala medel söks
varje år regionala, statliga och andra medel för barn och unga. Ett aktivt arbete
pågår för att få nya arrangörsföreningar att söka bidrag för barn och
familjeprogram, speciellt fokus på bygdegårdar.
Höstens program för barn och unga kommer enbart visas digitalt på
hudiksvall.se. Programpunkter kan därmed uppdateras kontinuerligt vartefter de
kommer till.
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
särskilda yttrande:
"Centerpartiet har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att utbudet av kultur i
kommunen, särskilt för barn och ungdomar, inte varit rimligt fördelat mellan
våra olika kommundelar. Vi tolkar förvaltningens yttrande över vår motion som
att man har en ambition att våra olika kommundelar skall erbjudas ett bra utbud
och som är rimligt fördelat."
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 201
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-09-18 § 90,
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-08-14
Motion 2019-02-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 184

2019-11-12

Dnr 2016-000520 - 008

Motion om kommunens självförsörjningsgrad
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla motionen med avseende på punkt 1, samt
att anse motionen besvarad med avseende punkterna 2-4
Sammanfattning
Andrea Bromhed (MP) har lämnat in en motion om kommunens
självförsörjningsgrad. I motionen föreslås.
att inventering/utredning av hur självförsörjningsgraden för livsmedel ser ut i
vår kommun
att denna analys/utredning ska ingå i kommunens Risk och sårbarhetsanalys
att utifrån en sådan analys och belysning av den lokala och aktuella situationen
även politiskt börjar arbeta strategiskt utifrån att sårbarheten i kristid nu börjar
bli alarmerande
en sådan utredning borde påverka hur vi ställer krav på upphandlingen av mat,
hur vi väljer att samhällsplanera, vilka arbetsmarknadssatsningar vi gör etc
En nationell livsmedelsstrategi är framtagen. I länet har en regional
handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030 tagits fram.
Kommunen kan på flera olika sätt bidra till en positiv utveckling gällande ökad
självförsörjningsgrad. Första punkten i motionen avslås och de tre övriga
punkterna anses besvarade.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att förslaget ändras till:
att bifalla motionen med avseende på punkt 1, samt
att anse motionen besvarad med avseende punkterna 2-4.
Jan-Erik Jonsson (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Mikael Löthstams
förslag.
Ulrica Högberg (V) yrkar att motionen ska anses vara besvarad i sin helhet.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till eget förslag
dvs att bifalla motionens första attsats eller till Ulrica Högbergs förslag om att
motionens första att-sats ska anses vara besvarad, och finner att
kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget.
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Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag om att motionens punkter 2-4 ska anses vara besvarade, och
finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 203
Tjänsteutlåtande
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 14
Motion 2016-12-16

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 185

2019-11-12

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid Hälsingerådets möte avhandlades följande frågor:
- budget 2020
- samverkan löneadministration och IT
- kommundirektörernas uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag gällande
samverkan när det gäller myndighetsutövning.
- samordnad avfallshantering
- inköps- och upphandlingsorganisation
- studiebesök vid Destination Järvsö

Sundsvallsregionen

Inget möte har genomförts sedan förra rapporteringen.
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§ 186

2019-11-12

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Överförmyndarnämndens verksamhetsrapport 2019. Dnr 2019-000720 042
2. Delårsrapport Inköp Gävleborg 2019. Dnr 2019-000718 042
3. Protokoll från möte med Världsarvsrådet 2019-10-17.
4. Protokoll från FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd 2019-09-27.
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§ 187

2019-11-12

Dnr 2019-000735 - 023

Fråga om ersättare i styrgruppen för ekologisk
hållbarhet
Kommunstyrelsen beslutar
att styrgrupp för ekologisk hållbarhet inte har några ersättare.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anna
Guldbrand (C) och Karin Hansson (C).
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsen 15 oktober 2019 § 172 initierade Charliene Kiffer Goude
(V) frågan om att välja ersättare till styrgrupp för ekologisk hållbarhet.
Kommunstyrelsen beslutade att hänskjuta frågan till allmänna utskottet och till
nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Ulrica Högberg (V) yrkar att styrgruppen ska ha
ersättare.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts med fleras förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-10-24 § 196
Kommunstyrelsens protokoll 2019-10-15 § 172

Beslutet skickas till
Styrgrupp för ekologisk hållbarhet
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§ 188
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Planutskottets protokoll 2019-10-01 och 2019-10-22
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§ 189

2019-11-12

Dnr 44992

Information om Nära Vård
Sammanfattning
Hela Sveriges sjukvård står inför samma omställning. Vårdresurserna behöver
användas på ett annat sätt. För invånare och patient i vården ska det bli lättare
att ta kontakt med vården och övergången till den vård som behövs ska bli
smidigare. Nya arbetsformer kommer att behövas, såsom mobila och digitala
lösningar. Många patienter och brukare har kontakt med många olika delar av
vården. De delarna behöver bli bättre på att samarbeta, så att det blir smidig för
patienter eller brukare.
Regionråd Tommy Berger, Hälso- och sjukvårdsdirektör Göran Angergård och
Bitr. Hälso- och sjukvårdsdirektör Roger O Nilsson informerar om Nära Vård en utveckling av vården i Gävleborg, ett förändringsarbete i regionen.
Informationen omfattar bakgrunden, vad som behövs, befolkningsutveckling,
behov och förväntningar, målbild och nuläge.
Ordföranden tackar för informationen.
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