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Mikael Löthstam (S), Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson (S), 1:e vice ordförande
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Bo Nilsson (S)
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Olle Borgström (S)
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Charliene Kiffer (V)
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Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
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Adam Rydstedt (M)
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Monica Stigås (KD) § 213-225
Andréa Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD)
Ersättare
Per Svensson (S)
Kerstin Rask (S)
Kent Kanon (S)
Lena Hallqvist (S)
Ingvar Persson (S)
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Gunnel Nordin (L)
Bengt Sahlin (MP)
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kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, ekonom Lena Johansson,
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Kerstin Oremark
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Justeringens plats och
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tid
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Patrik Nilsson

Paragrafer §§ 205-225
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§ 223 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...................................................................................................... 34
§ 224 Dnr 2016-000490 - 102
Håkan Rönströms avsägelse från uppdrag som ledamot i
miljöstyrgruppen, samt val av ny ledamot ................................................... 35
§ 225 Dnr 2016-000142 - 003
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2016-12-06

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi/personal m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetföljningen
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om det ekonomiska läget. Prognosen
visar på ett underskott för verksamheterna om ca 10 miljoner kronor. Resultatet
före finansnetto är ett dock ett överskott. Den totala ekonomiska prognosen
visar på ett överskott för kommunen för 2016. Sammanfattningsvis är det en
positiv trend gällande den nuvarande prognosen jämfört med halvårsbokslutet
Statistik från arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i länet är störst i
landet, 11,1 %, dock har Hudiksvall, efter Nordanstig, näst lägst arbetslöshet i
länet.
Personalchef Maria Larsson redovisar aktuell sjukfrånvaro och antal årsarbetare
per november, ett led i kommunstyrelsens samordningsansvar och
uppsiktsplikt..
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 154

Justerandes signatur



Resultaträkning jan-okt 2016



Aktuell arbetsmarknadsstatistik

Utdragsbestyrkande
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§ 206

Dnr 2016-000092 - 042

Budget 2017 och åtaganden för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa driftbudget för år 2017,
att godkänna kommunledningsförvaltningens åtagande med kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Den 20 juni 2016 beslutade kommunfullmäktige om åtagande inkluderande
nettobudget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål med indikatorer och
särskilda uppdrag för kommunstyrelsen.
För kommunstyrelsen och dess förvaltning fastställdes en nettobudgetram på
92 506 tkr och utöver detta riktade medel och oförutsett för kommunstyrelsen.
Föreslås en fördelning av budgetramen enligt följande: Detaljerad driftbudget
bilaga 1.
Verksamhet

Budget 2017

Central ledning

21 515

Kommunledningsstaben

27 751

Ekonomienheten

15 728

Personalenheten

18 631

Kommunfullmäktige

3 800

Kommunstyrelse

5 081

Summa

92 506

Det planeras inga verksamhetsförändringar utöver de som redan pågår gällande
rekryteringsenheten och receptionen.
Hur kommunstyrelsen har prioriterat att kommunledningsförvaltningen ska
arbeta med kommunfullmäktiges verksamhetsmål finns beskrivit i bilaga 2. Där
framgår även vilka av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag som ska utföras
av kommunledningsförvaltningen och beredas av kommunstyrelsen. Inför 2017
föreslås följande tre nya uppdrag/åtagande utifrån kommunfullmäktiges
verksamhetsmål.
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Förbättrad service-bemötande, snabbhet, enkelhet

1. Öka tillgängligheten för invånarna (webben, reception)
Bidra till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle

2. 17 mkr investering i bredbandsutbyggnad
3. Dialogmöten mellan unga och beslutsfattare i översiktsplanearbetet
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan Rönström (M) och Bengt-Åke Nilsson
(C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Andrea Bromhed meddelar att hon ej deltar i beslutet.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 159


Budget 2017-2020 Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207

2016-12-06

Dnr 2016-000095 - 042

Upplåningsramar och kommunala borgen 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2017 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 116 mkr (varav va-renhållning 30 mkr). Av de 116 mkr, avser 86 mkr
eventuell nyupplåning för investeringar i Kattvikskajen, alternativa
finansieringsalternativ kan efter utvärdering bli aktuella för denna investering,
att under 2017 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 70,5 mkr (varav va-renhållning 31 mkr),
att under 2017 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 120 mkr gällande nyupplåning och med 250 mkr avseende
omsättning av lån,
att under 2017 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) med 14 mkr avseende omsättning av lån, samt
att under 2017 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 5 mkr gällande nyupplåning.
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
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 157


Tjänsteutlåtande, Upplåningsramar, kommunal borgen 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 208

2016-12-06

Dnr 2016-000096 - 060

Firmateckning 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef
Bengt Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Jan Kroppegård, 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 Majvor
Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika
Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Gunnel Sundström.
Ordinarie attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Gunnel Sundström, ekonomihandläggarna Kristina Holm och Christina
Schmidt 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 Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Gunnel Sundström, ekonomihandläggarna Kristina Holm och Christina
Schmidt 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
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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 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).
Sammanfattning
Föreligger förslag till firmateckning 2017.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 158


Tjänsteutlåtande; Ny firmateckning 2017

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Kent Lundqvist
Bengt Friberg
Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson
Jan Kroppegård

Justerandes signatur
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§ 209

2016-12-06

Dnr 2016-000452 - 100

Arbetsgivaransvar och fördelning av
arbetsmiljöuppgifter
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsens ordförande för kommunchef fördelar
arbetsmiljöuppgifter enligt AFS 2001:1,
att kommunchefen fördelas arbetsmiljöuppgifter enligt AFS 2001:1 systematisk
arbetsmiljöarbete för kommunstyrelsens verksamhetsområde,
att kommunchefen som tillika är chef över förvaltningscheferna och
verksamhetscheferna inom plan och bygg, miljö och räddning samt Svågadalen
även fördelas arbetsmiljöuppgifter enligt AFS 2001:1 för dem, samt
att uppmana samtliga nämnder att ta beslut om fördelning av
arbetsmiljöuppgifter till sina respektive förvaltningschefer i ett särskilt beslut.
Sammanfattning
Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår i § 2 att det ingår att leda och
samordna frågor enligt arbetsmiljölagstiftningen och i § 5 att anställa
förvaltningschef i konsensus med respektive nämnd. Varje nämnd i kommunen
har enligt sina reglementen ansvar att arbetsmiljölagen följs inom nämndens
verksamhetsområde.
I uppföljningen av de interna kontrollmålen framkom att det saknas eller är
otydligt hur arbetsmiljöuppgifter fördelas mellan nämnd och förvaltningschef.
Även kommunchefens ansvar för förvaltningscheferna är otydligt.
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete APS 2001:1
framgår i § 6 hur dessa uppgifter skall fördelas. Detta ska dokumenteras
skriftligen om det finns minst 10 arbetstagare i verksamheten.
Eftersom kommunstyrelsen även anställer förvaltningscheferna är
bedömningen att kommunstyrelsen har ett arbetsgivaransvar även för dem och
därmed är kommunchefen deras chef. Däremot är det respektive nämnd som
har arbetsgivaransvar för övrig personal inom sina verksamhetsområden. Det är
också respektive nämnd som tilldelats ekonomiska resurser för sina
verksamheter.
För att detta ska bli tydligt ska inte arbetsmiljöuppgifterna ingå i övrig
delegation från styrelsen och nämnderna. Efter beslut i styrelsen/nämnderna
ska en skriftlig fördelning ske.
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Beslutsgång
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de stödjer allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 163


Tjänsteutlåtande; Arbetsgivaransvar och fördelning av arbetsuppgifter

Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar och nämnder
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 210

2016-12-06

Dnr 2014-000210 - 007

Rapport om granskning av kommunens
finanshantering
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna svar på revisionsrapporten ”Granskning av kommunens
finanshantering” i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
På uppdrag av revisorerna i Hudiksvalls kommun har PwC genomfört en
granskning avseende Hudiksvalls kommuns finanshantering. Det övergripande
syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsens interna
kontroll över finansverksamheten är tillräcklig samt om kommunstyrelsens
finanshantering är helt ändamålsenlig.
Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att PwC menar att
kommunstyrelsens interna kontroll över finanshanteringen är otillräcklig samt
att kommunstyrelsens finanshantering inte är ändamålsenlig.
Granskningen har varit mycket omfattande och på en hög detaljnivå.
Revisorerna besitter utan tvekan en hög kompetens inom detta specialområde.
Revisorerna har i sin rapport kommit med mängder av rekommendationer.
Viktigt är att ha en bakgrundskunskap om de begränsade resurser förvaltningen
har för att hantera dessa frågor. Kommunen har valt att organisera och tillsätta
resurser utifrån en ambitionsnivå som man bedömt vara tillräcklig för att
säkerställa en ändamålsenlig finanshantering och för att ha en tillfredsställande
intern kontroll.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 156


Revisionsrapport- Granskning av kommunens finanshantering

Beslutet skickas till

Kommunrevisorerna
Kommunfullmäktiges presidium

Justerandes signatur
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2016-12-06

Dnr 2016-000446 - 133

Ansökan om medel till inkluderingsprojekt
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medel för år 2016, men att medel för åren 2017 och 2018 ska tas ur
social- och omsorgsnämndens verksamhetsbudget
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens arbetsmarknadsenhet har under perioden 201511-01—2016-10-30, i samverkan med Röda Korset Hudiksvallskretsen och
Naturkompetens ekonomisk förening drivit projekt för inkludering av
analfabeter och utrikesfödda med låg språknivå genom upprättade avtal.
Projektet har fallit väl ut.
Inkluderingsprojektet har varit förlagt till Röda Korset Hudiksvallskretsens
lokaler vid Trädgårdsgatan i Hudiksvall. Innehållet för de nyanlända har varit att
delta i alla arbetsmoment inom cafeteria- och second handförsäljning med stöd
av handledare.
Syftet har varit att deltagarna ska inkluderas i det svenska samhället samt ges
möjlighet att språk- och arbetsträna. Samarbetet har fungerat bra med Röda
Korset och de har varit flexibla vad gäller verksamheten och mottagande av
antal deltagare mm.
Arbetsmarknadsenheten bedömer att Röda Korsets verksamhet är ett viktigt
komplement för de nyanlända personer som star långt ifrån den reguljära
arbetsmarknaden.
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till social- och
omsorgsnämndens förslag.
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag samt att kostnaderna täcks ur medel för särskilda
arbetsmarknadsinsatser.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Majvor WestbergJönsson m.fl. förslag eller till Andrea Bromheds m.fl. förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Majvor Westberg-Jönsson m.fl. förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon stödjer Majvor
Westberg-Jönssons m.fl. förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon stödjer Andrea
Bromheds m.fl. förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 160


Social- och omsorgsnämndens protokoll 21 oktober 2016 § 134



Ansökan om medel till inkluderingsprojekt

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur
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§ 212

2016-12-06

Dnr 2015-000254 - 046

Fortsättning ENIG
Kommunstyrelsen beslutar
att täcka eventuellt underskott för ungdomsanställningar i samband med
bokslut 2016.
Sammanfattning
Arbetsförmedlingen (AF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i
juni 2015 träffat en överenskommelse om att stödja samverkan på regional och
lokal nivå, gällande ungdomsarbetslösheten. Detta innebär att AF prioriterar
målgruppen, men det förutsätter gemensamma insatser.
För att inte ungdomsanställningar och praktikplatser som yttersta komplement
ska upphöra är det angeläget att en kommunal budget skapas framåt. Utifrån
det goda resultat Enig har åstadkommit med ungdomsanställningar är
bedömningen att anställningsformen behöver finnas kvar som ett komplement.
Den ska då erbjudas de ungdomar som är längst ifrån arbetsmarknaden och har
ett större behov av stödinsatser. Utöver detta behöver en del ungdomar starta
via praktikplatser för att få en möjlighet att komma vidare. För att dessa
ungdomar ska få komma ut på praktikplatser uppkommer kommunala
kostnader i form av arbetskläder, resor, stimulansersättning med mera.
I dagsläget bedrivs ett framgångsrikt arbete med uppsökande verksamhet av
ungdomar som är hemmasittare. Det finansieras för närvarande av tillfälliga
projektmedel. Det är angeläget att denna verksamhet kan permanentas efter
projekttidens slut.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Patrik Nilsson (SD) och
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till social- och omsorgsnämndens tre första
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de stödjer allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 161


Social- och omsorgsnämndens protokoll 21 oktober 2016 § 133



Tjänsteutlåtande och Rapport

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
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Kommunstyrelsen

§ 213

Dnr 2014-000616 - 809

Fristad åt förföljda konstnärer
Kommunstyrelsen beslutar
att förslaget ska beaktas inför budget 2018.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Adam Rydstedt (M) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Den 20 oktober 2016 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att uppdra
åt kommunledningsförvaltningen att mer noggrant utreda de totala kostnaderna
för att bli en fristad åt förföljda konstnärer. Beräknade kostnader för
programmet:
• Stipendium 10 000 kr — 14 000 kr i månaden under fristadsperioden.
(120 000-168 000 per år)
• Hyra av lägenhet, även kostnad för internet, telefon, el och TV avgifter.
(85 000 per år)
• Resa till och från Sverige (25 000 kr)
• 2000 euro per år, för medlemskap i ICORN (20 000 kr)
• Resa och kostnad för årsmöte inom ICORN, till koordinator och
konstnär. (25 000 kr)
• Eventuellt övriga resor, utbildningar och seminarier (15 000 kr)
• 25 0~ tjänst för koordinator (120 000 kronor)
Beräknad årskostnad beräknas uppgå till minst 410 000 kronor. Kostnaden är
delvis beroende av konstnärens behov. Kulturrådet förslag till avtal och
koordinatorns arbetsuppgifter. Bilaga 1 och 2.
Erfarenheter från andra

• Gävle kommun 1 konstnär. Stipendium 144 000 kr, hyra 56 000 kr, övrigt
400 000 kr totalt 600 000 kr/år.(budget 2016)
• Växjö kommun 2 konstnärer. Stipendium och hyra 206 000 kr, koordinator
120 000 kr totalt 326 000 kr/år.cbudget 2016)
• Landstinget Dalarna 1 konstnär. Stipendium 120 000 kr, hyra 53 880 kr och
koordinator 144 285 totalt 318 165 kr (bokslut 2015)
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Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Andrea Bromhed (MP) och Majvor Westberg-Jönsson (S)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Patrik Nilsson (SD) och Adam Rydstedt (M) yrkar avslag till allmänna
utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon avstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 164


Tjänsteutlåtande; Fristad åt förföljda konstnärer

Beslutet skickas till

Ekonomiförvaltningen
Budgetberedningen

Justerandes signatur
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Dnr 2016-000270 - 141

Regional innovationsnod i Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att initiera bildandet av en ekonomisk förening som ägare av en regional
innovationsnod i Hudiksvall, tillsammans med övriga finansiärer; Region
Gävleborg och Acreo Swedish ICT
att uppdra till kommunchefen att i samverkan med HNA formulera förslag på
kommunens uppdrag för den regionala innovationsnoden
att fr o m år 2017 och tillsvidare medfinansiera 2 500 000 kronor per år
exklusive indexuppräkning under förutsättning att Region Gävleborg
medfinansierar från och med år 2017 enligt förslag till regionfullmäktige
att finansieringen sker genom att 320 000 kronor som är avsatta för Propell
under år 2017 överförs till den ekonomiska föreningen och att resterande
belopp regleras i bokslut 2017
att från och med år 2018 och framåt beakta finansieringen i budget
att uppdrag kommunchefen att upprätta förslag på nödvändiga samverkansavtal
att föreslå avveckling av den ekonomiska föreningen Innovativa samarbeten i
Hudik ek. för. i samband med att Propells uppstartsprojekt ”Innovationsmiljö
Hudiksvall/Katalysator” avslutas år 2017.
Sammanfattning
Detta ärende är nästa steg i förslag om organisering och finansiering av
verksamheterna Fiber Optic Valley och Propell, utifrån beslut i
kommunstyrelsen 2016 06 30 § 134 Regional Innovationsnod i Hudiksvall,
diarienummer 2016-000270-141.
Forskningsinstitutet Swedish ICT ingår från och med 1 juni 2016 i en ny
organisering av RISE, Research Institutes of Sweden, som ägs av staten genom
Näringsdepartementet. Acreo/Swedish ICT har fått i uppdrag att etablera ett
nytt affärs- och innovationsområde för att stärka små och medelstora företags
utveckling (SMED) genom digitalisering.
Acreo Swedish ICT planerar att etablera huvudkontoret för SMED i Hudiksvall
genom att anställa personalen vid Fiber Optic Valley. Det skulle i så fall
innebära att Hudiksvall och Gävleborg får en bas i det nationella
innovationssystemet via RISE. Därmed en bas som attraherar stora
innovationsprojekt, till exempel inom EU:s ramprogram Horizon 2020. Utöver
utökning av befintlig verksamhet i Hudiksvall fr o m 1 jan 2017, satsar Acreo ca
1 miljon kronor för att leda SMED-uppdraget samt leda arbete med European
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Enterprise Network (EU-nätverk som stöd för små och medelstora företags
internationalisering för ökad tillväxt).
Acreo kan med dessa nya funktioner, Fiber Optic Valleys kompetens och
klusterverksamhet samt fortsatt drift av Propell, åta sig uppdraget att driva en
regional nod för innovationer. Detta under förutsättning att medfinansiering
beviljas.
Förslaget innebär att Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg och Acreo
Swedish ICT bildar en ekonomisk förening som finansiärer av den regionala
noden. Den ekonomiska föreningen blir ägare av varumärket Fiber Optic
Valley. Hudiksvalls kommun och Region Gävleborg formulerar nodens lokala
och regionala uppdrag med förväntade effekter. Acreo ansvarar för det
operativa arbetet utifrån den regionala nodens uppdrag. Den ekonomiska
föreningen rapporterar nodens resultat till kommunstyrelsen respektive
regionstyrelsen.
Region Gävleborg initierar ett arbete för att öka tillgängligheten till och
sambanden mellan funktionerna/tjänsterna hos aktörer med ansvar för
innovationsutveckling. Det gäller aktörer som till exempel företagsinkubatorn
Movexum AB och länets kluster. Regionala innovationsnoder ska bidra till
detta genom att:
•
Insatserna för innovation och förnyelse i företag och offentligs
sektor samlas i en nod som ger ingång och tillgång till samtliga centrala
funktioner och aktörer i regionen
•
I regionen kan finnas flera noder på delregional nivå som
samverkar. Noder som ger tillgång till samma insatser och funktioner, men som
kan ha olika profil och inriktning som speglar lokal spets och kompetens
•
Noderna byggs på samverkan mellan region, kommun och
universitet/högskola och forskningsinstitut
•
Noderna innebär en formering av insatserna och skapa en kritisk
massa för arbetet med innovation, vilket blir alltmer viktigt för att attrahera
samarbeten och stöd nationellt och internationellt och därmed stärka insatserna
för innovation ytterligare
Den regionala noden i Hudiksvall blir den första i länet enligt denna modell.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) anmäler jäv och deltar ej i handläggning av och beslut i
ärendet.
Samtliga närvarande ledamöter yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 165


Tjänsteutlåtande; Regional innovationsnod i Hudiksvall, nästa steg

Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Acreo Swedish ICT
Moniqa Klefbom

Justerandes signatur
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2016-12-06

Dnr 2016-000453 - 102

Snabbare omval och förstärkt skydd för
valhemligheten ( SOU 2016:71)
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande över betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd for
valhemligheten, enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande över
betänkandet Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten.
Regeringen beslutade 29 oktober 2015 att tillkalla en särskild utredning med
uppdrag att lämna förslag till hur omval ska kunna genomföras snabbare än i
dag och föreslå förändringar i fråga om hur valsedlar tillhandahålls i anslutning
till röstmottagningsställen.
Hudiksvalls kommun har utsetts till remissinstans för betänkandet. Remissvaren
ska ha inkommit till Justitiedepartementet senast den 27 januari 2017.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande och yttrande över betänkandet

Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Valnämnden
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Dnr 2010-000174 - 501

Yttrande över fördjupad Översiktsplan för
Ostkustbanan, Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att inte erinra mot planförslaget. Detta under förutsättning att högst två
stationslägen för regionaltåg förläggs inom Nordanstigs kommun (Gnarp och
Harmånger)
Sammanfattning
Nordanstigs kommun har upprättat utställningsförslag till fördjupad
översiktsplan för Ostkustbanan. Utställning sker under tiden 11 oktober till den
7 december 2016. Planen ingår som en del i det arbetet med samordnad
planering som bedrivs av Trafikverket, Region Gävleborg och
kustkommunerna mellan Gävle och Sundsvall sedan år 2011
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Andrea Bromhed (MP),
Adam Rydstedt (M), Patrik Nilsson (SD) och Monika Stigås (KD) yrkar bifall
till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 22 november 2016 § 75


Tjänsteutlåtande 10 november 2016

Beslutet skickas till

Nordanstigs kommun
Kerstin Oremark

Justerandes signatur
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Dnr 2010-174-501

Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan
Kommunstyrelsen beslutar
att upphandla konsultstöd för fördjupad studie för området kring
järnvägsspårets passage genom stadens centrala delar samt 3 D visualisering
enligt förslag,
att upphandla konsultstöd för fördjupad studie av förutsättningar att hålla
riktvärden för buller i inom- och utomhusmiljöer genom staden för västligt,
östligt samt nollalternativ, samt
att upphandla konsultstöd för erforderlig komplettering av utredning för
Hallstaåsen – bedömning av förutsättningar och risker med västligt och östligt
korridorval.
Reservation

Emot beslutet och till förmån för Andrea Bromheds förslag reserverar sig
Andrea Bromhed (MP) och Monika Stigås (KD).
Sammanfattning
Utställning av tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen för
dubbelspårig Ostkustbana har nyligen genomförts och synpunkterna bearbetas
för närvarande. Under utställningstiden har många frågeställningar lyfts från
allmänheten om områdets framtida gestaltning, påverkan på kulturmiljön samt
oro för buller. I Länsstyrelsens granskningsutlåtande över planförslaget
framhålls bl.a. frågeställningar om i vilken grad de rivna byggnaderna kan
återuppbyggas på sikt. Även Länsmuseet och Hälsinglands museum efterfrågar
hur den kulturhistoriskt värdefulla miljön kommer att tas tillvara. Passagen av
Hallstaåsen är en annan fråga som lyfts, särskilt efter de samrådsmöten som
genomfördes den 5 – 6 oktober.
Planeringsutskottet beslutade 22 november 2016 att att ge t f planeringschef
Kerstin Oremark i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde den 5
december utarbeta förslag till uppdrag Planutskottet beslutade samfällt att
förslag till uppdrag skulle formuleras för de kompletterande utredningar som
behöver göras. Kommunen hade även i sitt yttrande till Trafikverket tagit fasta
på flera olika områden som kräver fördjupningar och omarbetning.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C)
yrkar bifall till planeringsavdelningens förslag.
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Andrea Bromhed (MP) bifaller planeringensavdelningens förslag till utredning
under förutsättning att man utvidgar uppdraget till att beakta motsvarande
utredning för Iggesund och att man hänför utredningens kostnad till
Trafikverket.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Majvor WestbergJönssons m.fl. eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Majvor Westberg-Jönsson förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker Majvor
Westberg-Jönssons m.fl. förslag.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 22 november 2016 § 76


Tjänsteutlåtande; Förslag till fördjupade utredningar med anledning av
dubbelspårutbyggnad på Ostkustbanan

Beslutet skickas till

Kerstin Oremark
Planeringsutskottet

Justerandes signatur
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Dnr 2015-000044 - 003

Yttrande över förslag till ändring av samverkansavtalet
kring den gemensamma nämnden med Gävleborgs
läns landsting
Kommunstyrelsen beslutar
att avvisa Region Gävleborgs (Gävleborgs läns landsting) förslag till nytt
samverkansavtal gällande den gemensamma nämndens ansvarsområden.
Sammanfattning
Vid ombildandet av Gävleborgs läns landsting 2015-01-01 övergick merparten
av de uppdrag som tidigare handhafts av det tidigare samverkansorganet
”Region Gävleborg” till landstinget. Fortsättningsvis benämns landstinget
”Region Gävleborg”. För att skapa en politiskt styrd samverkansplattform för
frågor som inte naturligt var att hänföra till andra samverkansorgan inrättades
en gemensam nämnd i Region Gävleborg tillsammans med samtliga kommuner
i Gävleborg. Dess uppdrag blev att hantera:
1.
Hjälpmedelsfrågor ( Hjälpmedel SAM.) Syftet med verksamheten
är att tillhandahålla hjälpmedel inom vård och omsorg. I huvudsak sker detta
genom rådgivning, utbildning, uthyrning av utrustning och viss försäljning.
Verksamheten syftar till att genom samverkan kunna säkra en god kvalitet på
hjälpmedlen över hela länet till en så låg kostnad som möjligt där
självkostnadspriset är utgångspunkten.
2.
FoU Välfärd. Verksamheten syftar till att stödja kommunernas
gemensamma utvecklingsarbete med forskarstödd metodhandledning och
rådgivning inom socialtjänsten. Utvärderings- och forskningsuppdrag till
enskilda kommuner har också förekommit.
3.
RegNet. För att säkerställa goda försättningar för digital
kommunikation mellan länets kommuner byggdes inom ramen för ett antal
projekt ett regionalt nät upp som kom att benämnas RegNet.
4.
HelGe biblioteken. Verksamheten har funnits länge och har
genom ett gemensamt biblioteksdatasystem gjort det möjligt för länets
kommuner att ha en gemensam katalog, gemensamt cirkulations- och
lånekortssystem samt en publik webb.
Region Gävleborg har nu efter initiativ från den gemensamma nämnden
utarbetat ett nytt förslag till samverkansavtal, som innebär att nämnden
fortsättningsvis enbart ska arbeta med hjälpmedelsfrågor.
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Förslaget innebär att kommunernas samarbete kring FoU välfärd, RegNet och
HelGe biblioteken måste regleras på annat sätt. Region Gävleborgs förslag är
att FoU välfärd som idag är en egen förvaltning slås samman med
samhällsmedicin som i sin tur blir en del av en ny samlad förvaltning för
forskning- och utveckling. Samarbetet kring RegNet och HelGe biblioteken
anser man i princip skulle kunna fortsätta som idag men ske på avtalsmässig
grund. Den främsta skillnaden skulle bli att den politiska insynen i dessa
verksamheter skulle minska.
I sak är det säkert möjligt att dessa verksamheter skulle kunna fungera bra även
med den lösning som Region Gävleborg föreslår. För att säkerställa och
utveckla dessa verksamheter är den politiska insynen från kommunernas sida
dock inte oväsentlig.
Regionens förslag till förändring bör avvisas.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 168


Tjänsteutlåtande 30 oktober 2016

Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Bengt Friberg

Justerandes signatur
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Dnr 2016-000461 - 299

Iordningsställande av Blå Huset
Kommunstyrelsen beslutar
att ur investeringsbudgeten för fastighetsköp disponera maximalt 5 mkr av de
tidigare beslutade 12 mkr för iordningställande av fastigheten Håsta 3:205,
Hudiksvall
Sammanfattning
Fastigheten Håsta 3:205 har köpts i syfte att effektivisera kommunens
lokalnyttjande (ärende nr 2015-000472.252). Den består av tre byggnader, en
huvudbyggnad och två annex. Huvudbyggnaden rymmer cirka 1000 kvm
lokalyta fördelat på tre våningar med hiss upp till våning två. Annexen
innehåller tillsammans cirka 300 kvm lokalyta inklusive en källarvåning på 65
kvm.
Vid inköpet 2015 fanns en medvetenhet om att byggnaderna och lokalerna
hade ett investeringsbehov gällande specifik anpassning av lokalytor för de
verksamheter som ska lokaliseras dit samt behov av åtgärder på utsidan.
Fastighetsavdelningen har gjort en grundlig undersökning av fastigheten och
bedömt investeringsbehovet när det gäller byggnadernas utsida till cirka 3 mkr.
Att anpassa lokalerna så de motsvarar verksamheternas behov samt att
möjliggöra för fler verksamheter att flytta dit i ett senare skede bedöms
sammanlagt kosta upp till 2 mkr.
I den lokalpolicy som antagits av kommunfullmäktige anges att kommunen i
första hand ska bedriva verksamhet i egna lokaler eller i lokaler ägda av
kommunala bolag samt att externa lokalalternativ endast medges när de kan
påvisas leda till ökad kommunnytta.
Avsikten är att Miljökontoret och Plan- och bygglovskontoret får sina
arbetsplatser förlagda till huvudbyggnadens två första plan. I ett senare skede
kan det bli aktuellt att lokalisera fler verksamheter till fastigheten.
Miljökontoret lämnar lokaler på plan 5 i Guldsmeden. Till dessa kommer
Social- och omsorgsförvaltningen att flytta sin ledningsfunktion. Funktionen
har idag externt hyrda lokaler som är uppsagda.
Plan- och bygglovskontoret hyr idag externa lokaler men har pga.
nyrekryteringar en stor lokalbrist. Kontorets nuvarande lokaler kan övertas av
en annan verksamhet fram till dess hyresavtalet löper ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-12-06

Kommunstyrelsen

Förslag tidsplan 2017

Januari
fram

Lokalprogram och rumsfunktionsprogram arbetas

Februari

Projektering

Mars-Maj

Genomförande investeringar

Senast augusti

Inflyttning

Beslutsgång
Annika Huber (S), Adam Rydstedt (M), Bengt-Åke Nilsson (C) och Olle
Borgström (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 166
Tjänsteutlåtande 1 november 2016

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Bengt Friberg
Tekniska förvaltningen
Miljökontoret
Plan- och bygglovskontoret
Social- och omsorgsförvaltningen
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Dnr 2016-000178 - 008

Motion om feministiskt självförsvar i skolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen och låta utreda möjligheten att Feministiskt självförsvar
ska erbjudas till flickor från årskurs 6 och uppåt i samtliga skolor i Hudiksvalls
kommun, samt
att utreda möjligheten att Feministiskt självförsvar ska kunna erbjudas till
flickor som går på gymnasiet i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Charliene Kiffer, Daniel Pettersson, Elisabeth Swedman, Delshad Saleh, Siv
Cavallin och Olle Jonsson, vänsterpartiet Hudiksvall, har lämnat in en motion
till kommunfullmäktige. I motionen föreslår de att kommunen ska utreda
möjligheten att Feministiskt självförsvar ska erbjudas till flickor från årskurs 6
och uppåt och till flickor som går på gymnasiet i Hudiksvalls kommun.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Majvor Westberg-Jönsson (S), Annika Huber (S), Gerd
Olsson (S) och Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till lärandenämndens förslag om att, med sitt
yttrande, anse motionen besvarad.
Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag till motionen.
Andrea Bromhed (MP) och Monika Stigås (KD) avstår från att delta i beslutet.
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till allmänna utskottets
förslag, dels till Beng-Åke Nilssons förslag och dels till Patrik Nilssons förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 169

Justerandes signatur



Lärandenämndens protokoll 20 oktober 2016 § 110



Charliene Kiffer mfl motion om feministiskt självförsvar i skolan
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Sida

31(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 221

2016-12-06

Dnr 2016-000421 - 008

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigberedda motioner.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två
gånger per år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är
besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller
inaktuella motioner från vidare handläggning.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 170


Tjänsteskrivelse Redovisning av ej färdigberedda motioner 14 oktober
2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

32(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 222

2016-12-06

Dnr 2016-000089 - 035

Redovisning av medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av besvarade och obesvarade medborgarförslag.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 skall kommunstyrelsen och
nämnderna en gång varje år, till fullmäktige, redovisa de beslut som fattats i
dessa ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
42 medborgarförslag är avslutade det senaste året och 38 medborgarförslag är
ännu oavslutade.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 november 2016 § 171


Kansliavdelningens förslag 27 oktober 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

33(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 223

2016-12-06

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Hälsingerådet har sammanträde i morgon i Hudiksvall. Aktuella ärenden är:
Stor krisledningsövning 6 december 2017 i hela länet, Kompetensförsörjning (
SFI, körkort för vård- och omsorgspersonal), projektkontor för EU-frågor mm.
Sundsvallsregionen

Nästa sammanträde är 12 december. Aktuella frågor är: byte av samordnare,
kompetensförsörjning (ledarskapsutbildning), verksamhetsplan.
destinationsfrågor, trafikförsörjning mm.
Aktuell övrig information

Inköp Gävleborgs förbundsdirektör slutar sin tjänst och ny förbundsdirektör
ska rekryteras.
Länsstyrelsen har prövat ansvarsfrågan när det gäller branden i Hamre och
konstaterat att räddningstjänsten är ansvarig tjänstutövare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 224

2016-12-06

Dnr 2016-000490 - 102

Håkan Rönströms avsägelse från uppdrag som
ledamot i miljöstyrgruppen, samt val av ny ledamot
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Håkan Rönström (M) från uppdrag som ledamot i
miljöstyrgruppen, samt
att till ny ledamot i miljöstyrgruppen utse Cecilia Natander (M).
Sammanfattning
Håkan Rönström har begärt entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunens miljöstyrgrupp.
Beslutsunderlag
 Håkan Rönströms avsägelse 29 november 2016

Beslutet skickas till

Håkan Rönström
Cecilia Natander
Miljöstyrgruppen
Åsa Terent
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

35(36)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 225

2016-12-06

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Stadskontorets rapport Statens styrning av kommunerna. Dnr 2016-478
2. Protokoll från styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2016-10-14
3. Protokoll från styrelsemöte Fastighets AB Glysis 2016-10-25
4. Protokoll från styrelsemöte AB Hudiksvallsbostäder 2016-10-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

36(36)

