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Gerd Olsson (S)
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Bibbi Segerbrand (M)
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Jan-Erik Jonsson (C)
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Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)
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Bengt-Åke Nilsson (C)
Anna Guldbrand (C)
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD)
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Larsson, ekonomichef Kent Lundqvist, HNA:s VD Roger Sundström,
Forssågruppens VD Tord Sällström, Visit Glada Hudiks ordförande Sven-Åke
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Jan-Erik Jonsson
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tid
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Kommunstyrelsen

§ 159

2018-11-06

Dnr 2018-000005 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar om kommunens personalstatistik.
Sjukfrånvaron fortsätter att minska under oktober: 7,2 % i oktober 2017, 6,9% i
oktober 2018. Antalet årsarbetare har minskat från 3 624 i oktober 2017 till 3
552 i oktober 2018. Antalet timavlönade ca 267 är oförändrat från oktober 2017
till oktober 2018.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om kommunens ekonomiska utfall
per sista september. Oktobersiffrorna är inte klara vid kommunstyrelsens
sammanträde.
Årsprognosen för nämnderna beräknas ge en avvikelse motsvarande -57,0
miljoner kronor.
Tre nämnder står för den stora delen av den negativa avvikelsen gentemot
årsbudgeten, tekniska nämnden, social- och omsorgsnämnden och
lärandenämnden.
Social- och omsorgsnämndens negativa utfall har bromsats in något.
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§ 160

2018-11-06

Dnr 2018-000554 - 002

Firmatecknare 2018-11-06 - 2019-12-31
Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2018-03-13, § 30, Firmateckning
2018 har Kommunledningsförvaltningen förslagit kommunstyrelsens besluta
enligt följande för 2018-11-06 - 2019-12-31:
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Jonas Holm, jämte kommunchef Bengt Friberg
eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Anna-Karin Ragnarsson, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser,
väcka, utföra och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och
underdomstolar, exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag, samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka
kommunens talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv
Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg,
Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir Filipovic. Ordinarie attestant
skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir
Filipovic, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och Christina
Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna
utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och Hudiksvalls
kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir
Filipovic, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och Christina
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Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna
utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders (innefattande Jon
Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen, Barnavårdsstiftelsen,
Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets allmänna
stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets allmänna
elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms
musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg, Erik Andersson och Ulrika Sundberg
att, två i förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommunchef Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att, två i förening, uppta nya lån och
omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna
skuldförbindelse,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommunchef Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att två i förening, teckna borgen
inom av kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande ny upplåning och
omsättning av lån för kommunens bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-10-31

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Mikael Löthstam
Jonas Holm
Bengt Friberg
Kent Lundqvist
Anna-Karin Ragnarsson
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§ 161

2018-11-06

Dnr 2018-000269 - 048

Ökat bidrag till samordningsförbund Gävleborg inför
verksamhetsår 2019, redovisning av uppdrag
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom skrivningen och skicka in den till samordningsförbundet.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun ingick redan från start 2014 i Samordningsförbund
Gävleborg. Syftet med förbundet är att främja samverkan mellan myndigheter
och organisationer i länet med syfte att personer i behov av arbetslivsinriktad
rehabilitering, ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete och egen
försörjning.
Kommunchefen fick vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober, och i
samband med beslut om ökad insats till samordningsförbundet, i uppdrag att
förtydliga uppdraget och klargöra vilka förväntningar som kommunen har på
Samordningsförbundet:
Syfte

Hudiksvalls kommun vill med förtydligandet av uppdraget försäkra sig om att
förbundet aktivt bidrar till att personer boende i Hudiksvalls kommun med
behov av samordnade insatser verkligen kommer i egen försörjning och att det
sker i större utsträckning än vad som varit fallet om inte resursförstärkningen
till samordningsförbundet skett.
Uppdragsförtydligande

Att ett ökat fokus läggs på det lokala arbetet genom att Mysamgrupperna får en
egen samverkansbudget i relation till vad respektive kommun lägger in i
förbundet. Det är angeläget att så stor andel av resurserna som möjlig går till
konkreta insatser lokalt och inte till övergripande administration. Kommunens
målsättning är att härigenom sänka kostnaderna för försörjningsstöd och
förbättra klienternas livskvalitet.
Kommunen är mycket positiv till sociala företag liksom till samarbeten med
ideella organisationer inom ramen för samarbetsformen "Idéburet offentligt
partnerskap" (IOP) och önskar att samordningsförbundet ytterligare kan bidra
till att stärka de som finns och underlätta för att nya kan starta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Samordningsförbund Gävleborg
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§ 162

2018-11-06

Dnr 2018-000156 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet i
kommunstyrelsen, HNA, Forssågruppen och Visit
Glada Hudik
Sammanfattning
Kommunens bolag Hudiksvalls Näringslivs AB:s VD Roger Sundström,
Forssågruppens VD Tord Sällström, Visit Glada Hudiks ordförande Sven-Åke
Thoresen och VD Per Hjärpsgård, redovisar respektive bolags verksamhet,
ekonomi och resultat.
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§ 163

2018-11-06

Dnr 2018-000482 - 531

System för elektroniska körjournaler för bilpoolens bilar
Kommunstyrelsen beslutar
att utifrån framtaget kostnadsförslag ge tekniska förvaltningen uppdraget att
inhandla system för elektroniska körjournaler för bilpoolens bilar, samt
att investeringskostnaden får tas via internleasing.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande
Kommunstyrelsen beslutade i maj 2018 om att ge tekniska förvaltningen två
uppdrag i ärendet ”Nyttjande av fordon i Hudiksvalls kommun”. Det första rör
att tekniska nämnden skulle ta fram ett kostnadssatt förslag för att utrusta
bilpoolens bilar med elektroniska körjournaler. Det andra rör upphandling av
en bilpoolstjänst.
Detta är en avrapportering av det första uppdraget om kostnadsförslag för
körjournaler. Det andra uppdraget kommer att återrapporteras vid ett senare
tillfälle.
Enligt det kostnadsförslag som transportenheten tagit fram blir kostnaden för
elektroniska körjournaler i bilpoolens bilar ca 200 000 kronor per år exklusive
moms, och kostnaden föreslås läggas på den leasingavgift som idag tas ut för
nyttjande av fordon.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 148
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-09-17 §91
Tjänsteutlåtande tekniska nämnden 2018-09-24

Beslutet skickas till
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 164

2018-11-06

Dnr 2018-000502 - 420

Bildande av Njutångerforsens naturreservat
Kommunstyrelsen beslutar
att skicka förslag till beslut om Njutångerforsens naturreservat, förslag till
skötselplan samt tillhörande kartor på remiss.
Sammanfattning
Förslag till beslut Njutångerforsens naturreservat och förslag till skötselplan
samt tillhörande kartor remissas till de närmast berörda. Därefter kommer
beslut om bildande av Njutångerforsens naturreservat tas av
kommunfullmäktige. Syftet med naturreservatet är att skydda och återställa den
värdefulla naturmiljön i området. Mer preciserat är det att återskapa och skydda
strömsträckor och möjliggöra fri fiskvandring och fisklek vid mynningsområde.
Därmed även bevara den värdefulla natur- och kulturmiljön kring kommunens
näst största havsmynnande vattendrag och tillgodose friluftslivets behov av
områden.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 149
Tjänsteutlåtande 2018-10-03
Tjänsteskrivelse och bilagor 1-6 2018-10-03

Beslutet skickas till
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 165

2018-11-06

Dnr 2018-000354 - 210

Remiss av Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se
över och föreslå ändringar i reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Kommunstyrelsen beslutar
att avge remissvar till regeringen i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Charliene Kiffer Goude (V) och Ulrica Högbergh
(V)
Sammanfattning
Regeringen uppdrog till Naturvårdsverket i mars 2017 att se över reglerna om
landsbygdsutveckling i strandnära läge i miljöbalken och plan- och bygglagen.
Uppdraget var att lämna förslag till åtgärder som behövs för att ytterligare
främja landsbygdsutveckling i områden med god tillgång till stränder utan att
för den skull äventyra de värden som strandskyddet långsiktigt syftar till att
skydda. Ett särskilt fokus skulle ligga på att pröva att öka möjligheterna till att
bygga permanentbostäder inom ramen för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen.
Naturvårdsverket har lämnat ett förslag som lämnar de nuvarande huvuddragen
i LIS-systemet oförändrade och med följande ändringar:
• Ett LIS-område ska inte behöva vara av ”begränsad omfattning” som det
anges i nuvarande regler utan ska vara av ”sådan omfattning” att strandskyddets
syften fortfarande tillgodoses, dvs en något mer tillåtande syn på LISområdenas storlek.
• Restriktiviteten att tillämpa LIS-reglerna vid tätorter föreslås gälla enbart för
”större tätorter”.
• Beträffande landsbygdsutveckling föreslås att det ska kunna beaktas om en
åtgärd inom strandnära läge bidrar till att både utveckla landsbygden och kan
bidra till att ”upprätthålla” landsbygdsutvecklingen, dvs förhindra en
försämring eller tillbakagång.
•
När det gäller prövningen av dispens för att uppföra enstaka en- eller
tvåbostadshus i ett LIS-område föreslås att kravet på samlokalisering med ett
befintligt bostadshus ändras något. I stället för att kräva ”anslutning till” som
nuvarande regler anger, ska det räcka med att det nya huset uppförs ”med
närhet till” ett befintligt bostadshus, vilket kan öka avståndstoleransen något.
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Kommunen anser i sitt remissvar att Naturvårdsverkets förslag är alldeles för
otillräckliga om staten menar allvar med att skapa bättre förutsättningar för
utveckling på landsbygden i områden med god tillgång till stränder där
bevarandeintresset balanseras. Kommunen anser att uppdraget om att särskilt
underlätta för ökat byggande av permanentbostäder inte genomförts i enlighet
med regeringens direktiv. Kommunen pekar också på svårigheten med att i
förväg i en översiktsplan identifiera vilka områden som kan komma att
exploateras inom ramen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och att
översiktsplanen riskerar att bli ett så kallat förgävesarbete.
Kommunen lyfter också upp ett antal problemområden som den anser att
regeringen bör hantera för att, via reformeringar av strandskyddet i områden
med lägre exploateringstryck och god tillgång till stränder, bidra till en positiv
landsbygdsutveckling.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Charliene Kiffer Goude (V) och Ulrica Högbergh (V) yrkar att kommunen
ställer sig bakom Naturvårdsverkets skrivelse "Uppdrag att se över och föreslå
ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Caroline Schmidt (C) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag med följande tillägg: att det generella strandskyddet avskaffas
och att det ersätts med ett kommunaliserat ansvar för att peka ut särskilt
skyddsvärda områden.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag eller till Charliene Kiffer Goudes med fleras förslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts med fleras tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår
detta, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
Caroline Schmidts tilläggsförslag röstar JA, den som röstar avslag röstar NEJ.
Vinner nej har kommunstyrelsen avslagit tilläggsförslaget.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika Söderström (C) och Anton
Stark (C) röstar Ja.
Mikael Lötshstam (S), Annika Huber (S), Henrik Persson (S), Gerd Olsson (S),
Kent Kanon (S), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Bibbi Segerbrand (M),
Charliene Kiffer Goude (V), Ulrica Högbergh (V) och Patrik Nilsson (SD)
röstar Nej.
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Kommunstyrelsen har därmed med 4 ja-röster mot 11 nej-röster avslagit
Caroline Schmidts tilläggsförslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 150
Tjänsteutlåtande 2018-10-01
Yttrande 2018-010-01
LIS 2018-08-09

Beslutet skickas till
Regeringskansliet, miljö- och energidepartementet
Hans Gyllow
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§ 166

2018-11-06

Dnr 2018-000493 - 106

Hälsingerådets verksamhetsberättelse 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hälsingerådet verksamhetsberättelse för 2017 samt
att styrelsen för Hälsingerådet beviljas ansvarsfrihet för 2017
Sammanfattning
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i
form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland.
Hälsingerådet har också till ändamål att främja utvecklingen i Hälsingland.
Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2017 har upprättats med tillhörande
revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) och Caroline Schmidt (C) anmäler jäv och deltar ej vid
handläggning av och beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 151
Tjänsteutlåtande 2018-09-27
Verksamhetsberättelse 2018-09-27
Revisionsberättelse 2018-09-27

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 167

2018-11-06

Dnr 2018-000467 - 106

Nytt samverkansavtal och reglemente för gemensam
nämnd för FoU Välfärd och hjälpmedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samverkansavtalet och reglemente för gemensam nämnd för
Hjälpmedel och FOU Välfärd fr.o.m. 1 januari 2019
Sammanfattning
Den 1 januari 2015 bildades en gemensam nämnd mellan kommunerna och
Region Gävleborg för verksamheterna inom FOU Välfärd, Hjälpmedel SAM,
Regnet och HelGe-biblioteken.
En översyn av hjälpmedelsverksamheten har genomförts under vinterhalvåret
2017/2018. Förändringen som föreslås är att verksamheterna Regnet och
HelGe-biblioteken lyfts ur nämndens verksamhet. Förslaget innebär att den
gemensamma nämnden fr.o.m. den 1 januari 2019 endast ansvarar för
Hjälpmedel och FOU Välfärd.
Ansvaret för HelGe biblioteken övergår till kommunerna. Regnet som avsett
avskrivningar på IT-nätet är avslutat och frågorna hanteras numera av andra i
organisationen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 152
Tjänsteutlåtande 2018-10-03
Förfrågan 2018-09-13
Samverkansavtal 2018-09-13
Reglemente 2018-09-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen

§ 168

2018-11-06

Dnr 2018-000487 - 705

Revidering av ansöknings- och tillsynsavgifter för
servering av alkohol
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de av förvaltningen framtagna nya ansöknings- och tillsynsavgifterna
för serveringstillstånd av alkohol,
att anta förslaget om separata avgifter för kunskapsprov,
att anta storleken för avgifterna för kunskapsprov,
att anta förslaget om påminnelseavgifterna för försent inlämnad
restaurangrapport,
att anta förslaget för storleken på påminnelseavgifterna för försent inlämnad
restaurangrapport,
att de nya avgifterna gäller från och med 1 januari 2019.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens förslag:
De nuvarande ansöknings-och tillsynsavgifterna för serveringstillstånd antogs
av fullmäktige 2011. Därefter har avgifterna indexreglerats enligt KPI
(konsumentprisindex). Vid AU den 12 juni 2018 återremitterades ärendet med
hänvisning att se över vilket index vi, fortsättningsvis, ska använda vid
avgiftsreglering varje år.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är ett relativt nytt index som är
avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av
kostnaderna för löne-och prisutveckling. Kommunerna har en helt annan
pris(kostnads)utveckling än konsumenterna då större delen av kommunernas
kostnader är personal. Våra priser ska baseras på våra kostnader. Därför är
PKV ett bättre index än PKI att användas i detta fall.
Tillståndsenheten har sett ett behov av att se över avgifterna både ur
verksamhetssynpunkt och ur rättvisesynpunkt för näringsidkarna. En översyn
har nu gjorts av storleken på och utformningen av avgifterna. Avgifterna finns
med i utredningen ”Ansökningsavgift-och tillsynsavgifter för servering av
alkohol 2018”.
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Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar att sista att-satsen i allmänna utskottets förslag tas bort,
yrkar i övrigt bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Nilsson (SD) och Charliene Kiffer (V) yrkar bifall till Jonas Holms
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Jonas Holms förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 153
Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2018-09-20 §139
Tjänsteutlåtande 2018-09-25
Avgift 2018-09-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 169

2018-11-06

Dnr 2018-000481 - 206

Taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 20162018 förlängs att gälla fortsättningsvis även från 2019.
Sammanfattning
Inför 2016 reviderades taxorna för upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark. Nuvarande taxebeslut gäller perioden 2016-2018 och i detta ärende
föreslås taxorna fortsätta gälla även från 2019 och framåt.
Tekniska förvaltningen planerar att göra ytterligare en översyn av taxorna under
kommande år, men innan denna översyn är gjord är det nödvändigt med en
förlängning av nuvarande taxor för att kunna hantera inkommande ärenden.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 154
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-09-17 §90
Taxor 2018-09-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 170

2018-11-06

Dnr 2018-000488 - 035

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Kommunstyrelsen beslutar
att de fyra medborgarförslagen enligt bilaga 1 – 4, överförs till
gruppledarberedningen för en översyn av hur dessa ska behandlas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34§ skall kommunstyrelsen och
nämnderna en gång per år, till fullmäktige redovisa de beslut som fattats i dessa
ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Den 1 oktober 2018 var det totalt 43 medborgarförslag som inte blivit
besvarade Av dessa är det minst 21 medborgarförslag som inte klarar beslut
inom ett år. Följande fyra medborgarförslag föreslås att de avskrivs.
Förslag om att öka avräkningsperioden för assistanstimmarna för brukare.
Social och omsorgsnämnden har yttrat sig till förslagsställaren.
Årligen avsätta en summa pengar för att utveckla idéer från Hudiksvalls
kommuns invånare.
Skapa en fond/stiftelse för innovationsidéer
Näringslivsenheten, kommunens mål och varumärke
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 155
Redovisning och bilagor 2018-10-01
Beslutet skickas till
Gruppledarberedningen
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2018-11-06

Dnr 2018-000489 - 008

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordningen 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall ska en
uppföljning ske varje år i april och oktober av vilka motioner som inte är
slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över obesvarade
motioner daterad 2018-09-25. Totalt är det 19 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 19 obesvarade motionerna
kommer minst 11 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-10-11 § 156
Redovisning 2018-09-26

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 172

2018-11-06

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet
Caroline Schmidt (C) informerar om att följande frågor var aktuella vid senaste
mötet med Hälingerådet:
*skrivelse till Kronofogdemyndigheten
* information från Hudiksvalls landsbygdsstrateg Stefan Barenfeldt
* Idrottsgala för hela Hälsingland
* Samarbete gällande ny lagstiftning gällande HVB-hem
* Hälsingegårdar
* Redovisning kring den stora branden i somras
Övriga information
Kommunchef Bengt Friberg informerar om att rekrytering av social- och
omsorgschef påbörjats.
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§ 173

2018-11-06

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att redovisningen av delegationsbesluten godkänns
Sammanfattning
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstams beslut
1. Beslut om Stöd till byalag till Iggesunds Intresseförening
Dnr Ks 2018-017-156
2. Beslut om Stöd till byalag till Dellenbygdens Framtid
Dnr Ks 2018-017-156
3. Beslut om yttrande till trafikverket om medfinansiering på del av väg 745 vid
Blodmyra, Bjuråker. Dnr Ks 2018-262-510
4. Beslut om stöd till byalag till Lindefallets Byaråd
Dnr Ks 2018-017-156
5. Beslut om Marknadsföringsavtal 2018, Hudiksvalls Golfklubb
Dnr Ks 2018-245-807
6.Yttrande om EU-direktiv om skydd för personer som rapporterar om
överträdelser av unionsrätten. Dnr Ks 208-293-100
7. Yttrande om regional handlingsplan för grön infrastruktur
Dnr Ks 2018-330-211
8. Yttrande om Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete mot
sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination. Dnr Ks 2018-282-750
9. Yttrande över förändringar om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier
Dnr Ks 2018-512-250
Kommunchef Bengt Fribergs beslut
10. Vägledning Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP
Dnr Ks 2018-238-001
11. Regler om tillgång till kommunens lokaler
Dnr Ks 2018-312-001
12. Tillämpningsanvisningar för Intern kontroll
Dnr Ks 2018-518-001
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13. Internleasing 2018
- Leasingbilar Bilpool
- Ombygg ventilation och styr- och reglersystem Broman
- Energieffektivisering Sunnansjö 9:6 återvinningsgård Delsbo
- Köp av Pick-up

14. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Hudiksvalls kommun och Hypergene
Dnr Ks 2018-220-001
15. Personuppgiftsbiträdesavtal CGI
Dnr Ks 2018-220-001
16. Kollektivavtal om sovande natt – Granebo, Byvägen och Kolmo
Dnr 2018-357-020
17. Kollektivavtal om arbetstidsförkortning – Granebo, Byvägen och Kolmo
Dnr 2018-356-020
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-10-11
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