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§ 46

2018-04-10

Dnr 2018-000005 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att, tekniska nämnden, lärandenämnden och kommunstyrelsen får redovisa ett
underlag för ett åtgärdspaket som redovisar hur man aktivt arbetar med att
komma till rätta med prognostiserade underskott, vid nästa
kommunstyrelsesammanträde.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om nämndernas resultat för januarimars 2018;
- lärandenämnden redovisar en prognos på årsbasis på -20,1 miljoner kronor,
vilket till största delen beror på höga personalkostnader,
- social- och omsorgsnämnden redovisar en prognos på årsbasis på - 29
miljoner kronor, vilket beror på ökande kostnader inom individ- och
familjeomsorg, färdtjänst och hemtjänst,
- tekniska nämnden redovisar en prognos på -9,5 miljoner kronor vilket till
största del beror på vinterväghållningen.
- kommunstyrelsen redovisar en prognos på -1,7 miljoner kronor .
Totalt redovisas en prognos med ett underskott på - 61,4 miljoner kronor för
nämnderna på årsbasis.
Personalchef Maria Larsson informerar om att sjukfrånvaron fortsätter att
minska.
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Dnr 2018-000062 - 042

Årsredovisning 2017, Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2017.
Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller dels en förvaltningsberättelse och dels en
ekonomisk redovisning. I årsredovisningen redovisas måluppfyllelse,
uppföljning av särskilda uppdrag och ekonomiskt resultat för koncernen,
nämndernas samt bolagens årsresultat.
Kommunen har lagt fast sex finansiella mål som omfattar skattesats, årets
resultat, investeringar, likviditet, finansiella tillgångar och upplåning. Samtliga
mål har uppnåtts under 2017.
Kommunen redovisar totalt ett positivt resultat med 72,3 miljoner kronor, trots
att några av kommunens verksamheter har betydande underskott. Det positiva
resultatet beror bland annat på realisationsvinster på värdepapper, försäljning av
mark och dotterbolaget Iftac AB.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 37
Tjänsteutlåtande 2018-03-14
Årsredovisning 1 och 2, 2018-03-14

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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§ 48

2018-04-10

Dnr 2018-000116 - 042

Tilläggsanslag 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 17 481 000 kr,
inklusive 5 000 000 kr till Lärandenämnden för täckande av kostnader för
friskola, resterande sökta 5 000 000 kr får beaktas i bokslut 2018,
att Lärandenämndens ansökan om extra anslag till vuxenutbildningen på
2 000 000 kr får avropas vid behov,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 32 413 000
kr, samt
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital vilket innebär att resultatet för
2018 kommer att försämras.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Patrik Nilsson (SD)
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet att tilläggsanslag har underlag tagits
fram som avser både drift- och investeringsbudgeten. Utöver TA från bokslut
2017 så har det tillkommit fyra nya ärenden och TA för 2018.
De fyra nya ärendena är:
Ansökan från kommunstyrelsen om extra anslag till Ensamkommande barns
boende på 724 000 kr.
Ansökan från Lärandenämnden om extra anslag om 10 000 000 kr för täckande
av kostnader för friskola samt extra anslag om 2 000 0000 kr till
vuxenutbildningen.
Ansökan från Social- och omsorgsnämnden om extra anslag till extra tjänster.
Ansökan från Kultur- och fritidsnämnden om extra anslag för inköp av
demokrati- och biblioteksbuss på 2 000 000 kr
För driftbudgeten föreslås totalt 17 481 000 kr beviljas i tilläggsanslag i detta
ingår även de nya ärendena. Av tilläggsanslaget avser 6 585 000 kr i
regelsystemet där kommunens intraprenader bär med sig konsekvenserna av
sina resultat. I beloppet 17 481 000 kr ingår ett anslag på 5 000 000 kr till
Lärandenämnden samt ett anslag på 4 000 000 kr till Social- och
omsorgsnämnden.
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Avseende investeringar föreslås 32 413 000 kr beviljas i tilläggsanslag i detta
ingår även det nya ärendet och underskott på 4 026 000 kr avskrivs.
Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD) yrkar att tilläggsanslagen minskas med motsvarande belopp
som stipuleras i bilaga 1 dvs 1 724 000 kr ( 1 miljon kronor överflyttat från
tilläggsanslag för 2017 och 724 000 kr 2018).
Andrea Bromhed meddelar att hon ej deltar i beslutet.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller 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 2018-03-22 § 38
Tjänsteutlåtande, 2018-03-12
Tilläggsanslag driftbudget, 2018-03-12
Tilläggsanslag investeringsbudget, 2018-03-12
Bilaga, 2018-03-12

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 49

2018-04-10

Dnr 2018-000090 - 106

Förfrågan om gemensam kommunförening för
Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvall kommun har för avsikt att ingå som medlem i en gemensam
ideell förening (Kommunförbund) under förutsättning att övriga kommuner i
Gävleborg väljer att ansluta sig.
Sammanfattning
Kommunerna i Gävleborg har inom ramen för Gästrike- och Hälsingeråden
låtit genomföra en utredning gällande uppdrag, innehåll och form för en
framtida samverkansplattform. Utredningen redovisades vid rådens
gemensamma möte 2018-02-09 där det föreslogs att en gemensam ideell
kommunförening (kommunförbund) bildas. För att efterhöra om
kommunernas intresse att ingå i föreningen beslöts att skicka en förfrågan om
avsiktsförklaring.
Syftet med föreningen ska vara att skapa en samverkansplattform för
mellankommunal samverkan. Därigenom skulle man kunna agera mer samfällt
gentemot externa aktörer som exempelvis regionen och staten. Det kan handla
om att utarbeta gemensamma remissvar, genomföra uppvaktningar, samordna
förhandlingar etc. Man skulle också gemensamt kunna arbeta med
omvärldsspaning och bereda och initiera strategiska frågor med större kraft, än
om varje kommun skulle göra det var för sig. På sikt skulle det också kunna
vara möjligt att utveckla operativ driftsamverkan. Tanken är inte att bygga upp
en organisation med många anställda utan förslaget innebär att man ska ha en
ansvarig tjänsteman på heltid och en administratör på halvtid. Idén är också att
utnyttja den kompetens som finns runt om i kommunerna genom att utse
sakkunniga inom olika ämnesområden. Det är något som över tid kan rotera
bland kommunerna och det är inte tänkt att det ska utgå någon ersättning för
arbetstid till dessa personer. Den totala driftkostnad som utredningen beräknat
uppgår till 1 865 257 kr vilket för Hudiksvalls del skulle innebära en årlig
kostnad på 244 504 kr.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 42
Tjänsteutlåtande 2018-03-19
Förfrågan 2018-02-16
Rapport 2018-02-26

Beslutet skickas till

Kommunerna i Gävleborg
Älvkarleby kommun
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§ 50

2018-04-10

Dnr 2017-000489 - 049

Försäkringslösning för pensioner
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att upphandla en option att
under en viss tid helt eller delvis kunna försäkra IPR (intjänad pensionsrätt)
eller FÅP (förmånspension) till ett belopp uppgående till på 250 mkr.
Sammanfattning
Kommunen har två typer av pensionsskulder. Den ena finns i balansräkningen
och den uppgår till 129 mkr. Den andra, som avser pensioner intjänade före
1998, ligger som en ansvarsförbindelse (dvs utanför balansräkningen) och
uppgår till 885 mkr. Den sammanlagda pensionsskulden uppgår alltså till
1.014 mkr.
Samtidigt har kommunen pensionsmedel som förvaltas i egen regi med hjälp av
placeringsrådgivaren Wassum. Dessa pensionsmedel uppgår i balansräkningen
till 423 mkr och marknadsvärdet är något högre, 461 mkr.
Kommunen är medveten om att pensionsskulden med all säkerhet är upptagen
med ett för lågt belopp. Kommunen vet också att pensionskostnaden kommer
att ta en allt större del av kommunens ekonomiska utrymme eftersom allt fler
av kommunens anställda kommer upp i en lön över 7,5 basbelopp att de är
berättigade till en s.k. förmånsbestämd pension (som är väsentligt dyrare för
kommunen). Den förmånsbestämda pensionen är heller inte möjlig att förutse
(till skillnad från avgiftsbestämd pension). Att förvalta pensionsmedel i egen
regi är förknippat med en icke oväsentlig placeringsrisk. Förslaget till beslut att
upphandla en option innebär inte att beslut fattats att genomföra en
försäkringslösning utan det innebär endast att en möjlighet skapats att utnyttja
optionen.
Den 18 januari 2018 fick kommunledningsförvaltningen i uppdrag att komma
med förslag på olika försäkringslösningar. Kommunen har anlitat experter från
företaget Söderberg & Partners får att ge kommunen råd i denna fråga.
Företrädare från företaget Söderberg & Partners informerar vid dagens
sammanträde om möjligheten att förvalta en del av pensionskapitalet i en
försäkringslösning.
Allt fler kommuner väljer att lägga in sina pensionsåtagande i en
försäkringslösning. Argumenten till det är att kommunen slipper
kapitalförluster, får en lösning med garanti, slipper långlevnadsrisker och slipper
administrera framtida pensionsutbetalningar samt att pensionskapitalet är låst
till framtida pensioner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-04-10

Beslutsgång
Bo Nilsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan Rönström (M), Uno
Jonsson (S), Annika Huber (S), Andrea Bromhed (MP) och Jan-Erik Jonsson
(C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-01-18 § 3

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
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2018-04-10

Dnr 2016-000225 - 735

Boendeutredning äldreomsorgen
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 25 september 2017 § 109 att uppföljning kring
arbetet med äldreboendet sker till kommunstyrelsen varannan månad.
Kommunchef Bengt Friberg, informerar om det pågående arbetet.
Vid nästa tidpunkt för uppföljning bjuds verksamhetsutvecklare Inger Myrsten
in för att informera om demensboenden i kommunen.

Beslutet skickas till

Pia Embretsén
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Dnr 2017-000399 - 003

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglementet för kommunstyrelsen enligt förslaget.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fastställde nuvarande reglemente den 18 december 2017. I
beslutsunderlaget saknades några ansvarsområden och uppdrag som av misstag
inte kom med. En komplettering av dessa föreslås därför enligt följande:
Utveckling av den kommunala demokratin.
Övergripande fysisk planering.
Översiktlig planering av användning av mark och vatten, mark och
bostadspolitiken, se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt
att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Energiplaneringen samt främja energihushållningen.
Infrastruktur- och kommunikationsfrågor och att verka för en tillfredsställande
trafikförsörjning.
Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.
Ansvar för den miljötillsyn som avser räddningstjänstens operativa verksamhet.
Övergripande sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl. kommunens insatser
för besöksnäringen samt åtgärder för att allmänt främja sysselsättningen och
näringslivet i kommunen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 45
Tjänsteutlåtande 2018-03-15

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

14(27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 53

2018-04-10

Dnr 2018-000079 - 048

Begäran från Glysisvallen AB om bidrag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja ett driftbidrag på 1 500 000 till Glysisvallen AB.
att finansieringen sker ur eget kapital.
Sammanfattning
Det helägda kommunala bolaget Glysisvallen AB har inkommit med en begäran
om ägartillskott på 1 500 000 kr. Anledningarna är dels kostnader för
renovering etc. av anläggningarna vid Movallen i Iggesund och dels oförutsedda
kostnader som uppstått för nödvändiga reparationer av taket på ishallen vid
Glysis.
Då båda dessa insatser anses nödvändiga för att kunna bedriva fortsatt
verksamhet i anläggningarna och då det inte finns utrymme i Glysisvallen AB:s
ordinarie budget, föreslås kommunen ta sitt ansvar som ägare och genom ett
driftbidrag av engångskaraktär på 1 500 000 kr förstärka Glysisvallens
driftbudget för 2018.
Beslutsgång
Bo Nilsson (S), Olle Borgström (S) och Adam Rydstedt (M) anmäler jäv, lämnar
sammanträdet, och deltar därmed inte vid handläggning och beslut i ärendet.
Patrik Nilsson (SD), Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 40
Tjänsteutlåtande 2018-03-11
Begäran från Glysisvallen AB 2018-02-12

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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2018-04-10

Dnr 2012-000480 - 214

Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark med
byggrätt inom stadsbyggnadsprojekt Havsläge Hudik
Kommunstyrelsen beslutar
att anta ”Riktlinjer vid försäljning av kommunal mark med byggrätt inom
stadsbyggnadsprojekt Havsläge Hudik”.
Sammanfattning
Huvudregeln är att kommunen tar betalt för ljus BTA (ytor ovan mark) vilket
inte inkluderar teknik- och övriga komplementutrymmen. Vad gäller
suterrängplan görs en bedömning i det specifika fallet.
Kommunen tar i normalfallet inte betalt för fristående komplementbyggnader
eller för inglasade balkonger.
Kommunen tar i normalfallet inte betalt för byggrätt under mark (mörk BTA).
Köpeskillingen ska baseras på den byggrätt som byggherren har för avsikt att
bebygga utifrån detaljplanen. Betalningsgrundande BTA ska bedömas utifrån
den mest sannolika bebyggelsen och framtagna ritningar. I normalfallet utifrån
beviljat bygglov.
Om det finns ”överytor”, dvs byggbara ytor i enlighet med detaljplan som
byggherren vid försäljningstillfället inte har för avsikt att bebygga, så har
kommunen rätt att ta betalt för dessa ytor om det bedöms sannolikt att även
dessa ytor kommer att bebyggas inom en överskådlig framtid.
Tomtmark för parkeringshus hanteras genom särskilt beslut och omfattas inte
av dessa riktlinjer.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-03-20 § 26
Tjänsteutlåtande 2018-03-13
Riktlinjer 2018-03-13

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 55

2018-04-10

Dnr 2018-000132 - 520

Utrustningen på Vattentornet i Delsbo
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja digitala utrustningen som finns på vattentornet i Delsbo på den öppna
marknaden.
Sammanfattning
En förfrågan har inkommit till kommunen om utrustningen på Vattentornet i
Delsbo är till salu. Allmänna utskottet har föreslagit att den digitala
utrustningen på vattentornet säljs på öppna marknaden.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Gerd Olsson (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 43

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Fiberstaden
Lärandenämnden
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Kommunstyrelsen

§ 56

2018-04-10

Dnr 2017-000452 - 400

Yttrande Vattenmyndigheternas samråd, Delsamråd Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått Vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram
och miljökvalitetsnormer. Under perioden 1 november 2017 till 30 april 2018 sker
samråd med berörda myndigheter och organisationer.
Samrådet omfattar två separata delar (delsamråd) inom vattenförvaltningen:
1. Förslag till åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för nya prioriterade ämnen
i ytvatten och PFAS i grundvatten, samt reviderade miljökvalitetsnormer för
särskilda förorenade ämnen (koppar och zink) i ytvatten.
2. Arbetsprogram med tidsplan för samtliga vattendistrikt, samt för Västerhavavets
och Södra Östersjöns vattendistrikt även översikt över väsentliga frågor.

Synpunkter ska ha inkommit till vattenmyndigheterna senast den 30 april 2018.
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C),
Håkan Rönström (M) och Charliene Kiffer (V) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 49
Tjänsteutlåtande 2018-03-08
Vattenmyndigheternas samråd

Beslutet skickas till

Vattenmyndigheterna
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 57

2018-04-10

Dnr 2018-000056 - 700

Yttrande HPV-vaccination av pojkar i det nationella
vaccinationsprogrammet
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ställer sig positiv till de förändringar som utredningen
föreslår.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag om
HPV-vaccinationer på remiss av Socialdepartementet.
Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) infördes 2010 i det nationella
allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Eftersom syftet var att skydda mot
livmoderhalscancer begränsades programmet till flickor. Sedan dess har
kunskapen om HPV-relaterade cancerformer utvecklats betydligt.
Folkhälsomyndigheten föreslår nu även att pojkar ska erbjudas HPVvaccination eftersom kriterierna i smittskyddslagen är uppfyllda. Det skulle
också bidra till minskad ojämlikhet mellan kön och familjer med olika
ekonomiska möjligheter.
I Hudiksvalls kommun har ärendet beretts i lärandeförvaltningen som är
positiva till förslaget.
Kommunledningsförvaltningen anser att det är ett bra förslag men att det är
viktigt att kommunerna får en ekonomisk kompensation för detta.
Beslutsgång
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås önskar får noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 48
Tjänsteutlåtande 2018-03-14
Tjänsteutlåtande lärande 2018-03-14
Sammanfattning 2018-02-14
Beslutet skickas till

Socialdepartementet
Lärandenämnden
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 58

2018-04-10

Dnr 2018-000028 - 710

Yttrande SOU För barnets bästa? Utredningen om
tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun ställer sig positiv till de förändringar som utredningen
föreslår.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har på remiss från Socialdepartementet fått För barnets
bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård (SOU
2017:111).
Antalet barn som har kontakt med den specialiserade psykiatriska öppenvården
på grund av psykisk ohälsa fortsätter att öka. De flesta som behöver sluten
psykiatrisk vård låter sig vårdas frivilligt enligt Hälso- och sjukvårdslagen men
ett antal (ca 300 st. 2016) vårdas i den slutna barn- och ungdomspsykiatriska
tvångsvården. Den genomsnittliga vårdtiden var ca 25 dygn under 2016. De
vanligaste tvångsåtgärderna var då läkemedelstillförsel under fasthållande samt
fastspänning med bälte.
Utredningens uppdrag är att stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten
för de barn som tvångsvårdas samt att bidra till den kvalitetsutveckling inom
hälso- och sjukvården som ska ge varje enskilt barn en trygg och säker vård.
Social- och omsorgsnämnden anser att de föreslagna åtgärderna är positiva
förändringar för barn med psykisk ohälsa, för hälso- och sjukvården och för det
omgivande samhället. Sammantaget bör de bidra till trygg och säker vård för
varje enskilt barn.
Beslutsgång
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 47
Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2018-02-22 § 39
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2018-02-15
Sammanfattning SOU 2018-01-25
Beslutet skickas till
Socialdepartementet
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 59

2018-04-10

Dnr 2018-000046 - 100

Yttrande Stärkt skydd för valhemligheten
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun inte har något att erinra mot förslaget.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har på remiss från Justitiedepartementet fått
promemorian Stärkt skydd för valhemligheten (Ju 2018/00824/L6).
Promemorian föreslår ändringar i vallagen som innebär stärkt skydd för
valhemligheten genom:
Att i anslutning till röstningslokaler ska finnas en avskärmad plats för valsedlar
samt
Att en personröst ska kunna lämnas på alla typer av valsedlar. Regeringen
föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2018.
Redan idag är placeringen av valsedelsstället en fråga som valdistrikten försöker
lösa på ansvarsfullt och prioriterat sätt för att valhemligheten ska tillgodoses. I
möjligaste mån placeras ställen i anslutande utrymme till vallokalen och om de
måste ställas i vallokalen görs det på ett i möjligaste mån insynsskyddat
utrymme. Eftersom valhemligheten är grundläggande i en demokrati bör
förslaget tillstyrkas även om det i praktiken redan utgör en uppmärksammad
fråga. En konsekvens av förslaget om valsedelsställ skulle möjligen vara att
några lokaler kan behöva omprövas.
Även den andra delen av förslaget om förbättrade möjligheter till personval kan
ses som en förädling av redan etablerad möjlighet att hitta former för att i så
hög grad som möjligt tillgodose den grundlagsskyddade rätten till direkta val.
Nackdelen med förslaget skulle kunna vara att röstsammanräkningen drar ut
något på tiden jämfört med idag, men även i denna del kan fördelarna överväga
eventuella nackdelar.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 46
Tjänsteutlåtande 2018-03-02 och remiss 2018-02-06

Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Kerstin Oremark

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 60

2018-04-10

Dnr 2017-000112 - 008

Motion om garanterad plats i särskilt boende för
kommunmedborgare 85+
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Jan-Erik Jonsson (C) och Gunnar Grenholm (C) har i en motion föreslagit att
garantera att alla kommunmedborgare som är över 85 år får en plats på särskilt
boende utan krav på behovsprövning.
Social-och omsorgsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska
avslås. Anledningen till detta är att det dels innebär ökade kostnader både
avseende drift och investeringsmedel och att det dels pågår en översyn av
Socialtjänstlagen som kan innebära en ny boendeform för målgruppen som inte
behöver tillsyn dygnet runt. Enligt social- och omsorgsnämndens beräkning om
ytterligare 823 personer önskar plats på särskilt boende skulle det kosta drygt
413 miljoner kr.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag (dvs att
avslå motionen).
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås önskar får noterat till protokollet att de
tillstyrker Jan-Erik Jonssons förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 50
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2018-02-22 § 32
Yttrande 2018-03-01
Motion 2017-03-16
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 61

2018-04-10

Dnr 2018-000123 - 102

Nominering av kandidat till Leader - Utveckling
Hälsingebygden
Kommunstyrelsen beslutar
att, till Utveckling Hälsingebygdens stämma 2018, nominera Olle Persson till
LAG gruppen för Utveckling Hälsingebygden för en mandatperiod om ett år.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun är medfinansiär till programmet Leader/Lokal Ledd
Utveckling hos den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden under
programperioden 2014-2010. För programmets genomförande svarar LAG
(Lokal AktionsGrupp) som tillika utgör föreningens styrelse. Styrelsen består
bl.a. av representanter från ideell, privat och offentlig sektor, tre ledamöter
vardera från samtliga sju ingående kommuner.
Landsbygdsstrateg Olle Persson har efter nominering av KS 2015-03-05 valts
av Utveckling Hälsingebygdens årsstämmor att representera Hudiksvalls
kommun i LAG gruppen för Utveckling Hälsingebygden.
Inför Utveckling Hälsingebygdens stämma 2018 föreslås att Olle Persson
nomineras för ytterligare ett år.
Beslutsgång
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås önskar får noterat till protokollet att de
tillstyrker förslaget.

Beslutet skickas till

Utveckling Hälsingebygden
Olle Persson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 62

2018-04-10

Dnr 2018-000106 - 100

Förslag på dataskyddsombud Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att funktionen som kommunjurist tillika blir dataskyddsombud samt
att rekommendera respektive nämnd och bolag att ta beslut om samma
dataskyddsombud.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018.
De nya reglerna börjar gälla direkt utan någon övergångsperiod. En
organisation som hanterar personuppgifter eller har minst 250 anställda måste
ha ett ombud som ser till att dataskyddsförordningen efterlevs. För att
Hudiksvalls kommun ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert och
effektivt sätt är det viktigt med en tydlig och effektiv organisation för arbetet.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det
innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Personen som utses till
dataskyddsombud ska ha yrkesmässiga kvalifikationer och förmåga att utföra
uppgifter inom dataskydd och kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen.
Ansvaret för dataskyddsarbetet åligger varje styrelse/nämnd och bolag
(personuppgiftsansvarige) som måste besluta om hur dataskyddsarbetet ska
organiseras i respektive nämnd och bolag. Den personuppgiftsansvarige kan
överlåta den faktiska behandlingen av personuppgifter men
personuppgiftsansvaret kan aldrig överlåtas till någon anställd.
Den 22 november 2017 förordade kommunchefen efter samråd med
ledningsgruppen att ett dataskyddsombud utses för hela kommunen .Det finns
möjlighet för kommunens bolag att utse samma ombud. Nämnderna och
bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga
resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och
oberoende sätt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-03-22 § 44
Tjänsteutlåtande 2018-03-14
Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 63

2018-04-10

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid senaste mötet i Hälsingerådet avhandlades bla följande frågor:
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening
Samverkansbryggan (projekt Hälsingegårdar)
E4 mellan Hudiksvall och Sundsvall
Läget i länet för polisen
Utvecklingsprogram
Sundsvallsregionen

inget möte har genomförts sedan förra rapporteringen
Inköp Gävleborg

Det pågår diskussioner om vad som händer när Gävle kliver av organisationen
Inköp Gävleborg.
Två alternativ med konsekvenser har tagits fram
1. Inköp Gävleborg blir kvar i nuvarande skepnad
2. Annan samverkansform i form av nätverk och tjänsteköp
Kommunerna uppmanas inkomma med avsiktsförklaring innan sommaren
2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 64

2018-04-10

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Cirkulär 17:69: Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt
prognos
2. Verksamhetsrapport LONA: Projekt Lillfjärden som natur- och
Kulturområde utifrån ett ungdomsperspektiv. Dnr 2015-475-430
3. Verksamhetsrapport LONA: Naturreservat Nianåns mynning.
Dnr 2016-475-265
4. Brev från Jonas Holm angående situationen på E4 mellan Hudiksvall och
Sundsvall. Dnr 2018-124-510
5. AB Hudiksvallsbostäders protokoll 2017-12-08
6. Samordningsförbund Gävleborg protokoll 2018-01-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 65

2018-04-10

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan av delegationsbeslut
Sammanfattning
Allmänna utskottet 2018-03-22
Planutskottets protokoll 2018-03-20
Ordförande Mikael Löthstams beslut
•Yttrande remiss Stärkt för valhemligheten
Dnr Ks 2018-046-100

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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