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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-06

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen 6 februari 2018 kl 09:00-12:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson (S), 1:e vice ordförande
Caroline Schmidt (C), 2:e vice ordförande
Henrik Persson (S)
Annika Huber (S)
Olle Borgström (S)
Gerd Olsson (S)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Andréa Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Per Svensson (S)
Kerstin Rask (S)
Bo Nilsson (S)
Kent Kanon (S)
Lena Hallqvist (S)
Ingvar Persson (S)
Monica Stigås (KD)
Birgitta Medin (M)
Adam Rydstedt (M)
Bengt Sahlin (MP)

Övriga närvarande

Kommunchef Bengt Friberg, utredare Annika Forslin, ekonomichef
Kent Lundquist §1, personalchef Maria Larsson §1-3, planeringschef
Hans Gyllow §7-8 och folkhälso- och ungdomsstrateg Jenny Alvolin §14

Justerare
Justeringens plats och
tid

Patrik Nilsson
Stabsenheten, Kommunledningsförvaltningen, 2018-02-12

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Annika Forslin
Mikael Löthstam
Patrik Nilsson

Paragrafer §§ 1-24
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-06

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-02-06
Datum då anslaget
sätts upp

2018-02-12

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Annika Forslin

Datum då anslaget
tas ned

2018-03-06
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-06

Innehållsförteckning
§1
§2

§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§ 10

§ 11

§ 12
§ 13
§ 14
§ 15
§ 16
§ 17

Justerandes signatur

Dnr 2015-000443 - 042
Uppföljning av kommunens ekonomi m.m. ...................................................................... 5
Dnr 2017-000331 - 012
Intern kontrollplan 2017, Kommunstyrelsen, redovisning av sjukfrånvaro
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Dnr 2017-000386 - 024
Lönekartläggning 2017 .......................................................................................................... 7
Dnr 2017-000398 - 517
Förslag om att köpa in valstugor ......................................................................................... 8
Dnr 2017-000006 - 140
Arbetsmarknadsåtgärd, Extratjänster .................................................................................. 9
Dnr 2018-000003 - 005
Bredband för allmänna samlingslokaler ............................................................................10
Dnr 2017-000003 - 100
Översyn av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls kommun ....................................11
Dnr 2017-000291 - 250
Antagande av riktlinjer för bostadsförsörjning ................................................................13
Dnr 2017-000400 - 106
Regional samverkan kring tecknande av samhällskontrakt ............................................15
Dnr 2018-000015 - 429
Föreläggande ansökan om laglighetsförklaring av befintligt kraftverk
m.m samt tillstånd till vattenverksamhet vid anläggningarna i Strömbacka
(M 226-16) .............................................................................................................................16
Dnr 2017-000466 - 700
Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering, subvention och
prissättning av läkemedel - en balansakt ...........................................................................18
Dnr 2016-000474 - 008
Motion om vision 2020 .......................................................................................................19
Dnr 2016-000303 - 008
Motion om Träbyggnadsstrategi i Hudiksvalls kommun ...............................................20
Dnr 2017-000505 - 001
Handlingsplan "Värna demokratin mot våldsbejakande extremism" ...........................21
Dnr 2017-000420 - 035
Medborgarförslag om Ostkustbanan i Hudiksvall ..........................................................23
Dnr 2017-000232 - 035
Medborgarförslag om att dra in busshållplatsen efter Kristinebergsvägen .................24
Dnr 2017-000219 - 035
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trafikerar vid Öster och Maln .............................................................................................25
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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§ 18 Dnr 2016-000225 - 735
Uppföljning kring arbetet med äldreboende ....................................................................26
§ 19 Dnr 2018-000012 - 102
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2018...........................................27
§ 20 Dnr 2018-000030 - 106
Medborgarlöfte - Överenskommelse om samverkan mellan Polisen och
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§ 21 Dnr 2018-000007 - 001
Anmälan om delegationsbeslut ..........................................................................................29
§ 22 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...........................................................................................................................30
§ 23 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .........................................................................................31
§ 24 Dnr 2016-000185 - 000
Övriga frågor.........................................................................................................................32

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§1

2018-02-06

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar om sjukpenningtalet i Gävleborgs län
och Hudiksvalls kommun. Sjukfrånvaron sjunker i Hudiksvalls kommun och
Gävleborgs län, likasom i övriga riket, dock är sjukfrånvaron högre i Gävleborg
än i övriga riket.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar att man nu har ett preliminärt
bokslut. Det preliminära bokslutet visar att nämnderna uppvisar ett underskott
mot budget på ca -48,7 miljoner. Kommunen gör vinst på de finansiella
tillgångarna och det leder till att kommunen redovisar ett positivt resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§2

2018-02-06

Dnr 2017-000331 - 012

Intern kontrollplan 2017, Kommunstyrelsen, redovisning
av sjukfrånvaro och rehabiliteringsinsatser
Kommunstyrelsen beslutar
att följa upp rutinen sjukfrånvaron vid kommunstyrelsens sammanträde 5 juni.
Sammanfattning
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska rutinen ”Analys av sjukfrånvaron” följas
upp utifrån en granskning av att den är väl genomförd. Tidpunkten för kontroll
är beslutad till februari.
Eftersom det är viktigt att analysen förankras i kommunens skyddskommitté är
februari en olämplig tidpunkt. Enligt planering ska en årlig uppföljning av hur
det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerat under 2017 göras på kommunens
skyddskommitté i maj. Analys av sjukfrånvaron är ett moment i den
uppföljningen. Därför är det lämpligt att tidpunkt för återrapportering till
kommunstyrelsen blir i juni 2018.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 5
Tjänsteutlåtande 2017-12-22
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-10 § 131
Beslutet skickas till

Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§3

2018-02-06

Dnr 2017-000386 - 024

Lönekartläggning 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna lönekartläggningen 2017
Sammanfattning
Lönekartläggning ska göras årligen. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra
osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. I
handlingsplanen föreslås att det långsiktiga arbetet med att uppnå en relevant
lönespridning bör fortsätta. De mansdominerade yrkena tenderar att ha en låg
spridning.
Kockar som är en kvinnodominerad grupp ligger strukturellt lågt i förhållande
till mansdominerade grupper i samma intervall och i intervallet under.
Löneskillnaden kan inte förklaras med sakliga kriterier. En lönejustering bör
göras.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2017-11-16 § 146
Tjänsteutlåtande 2017-11-09
Rapport 2017-11-08
Beslutet skickas till

Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§4

2018-02-06

Dnr 2017-000398 - 517

Förslag om att köpa in valstugor
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen inte ska ta något ansvar för valstugor i kommande val.
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade den 9 okt 2017 att lyfta ärendet om valstugor till
kommunstyrelsen. Den 2 nov 2017 diskuterades frågan i gruppledarberedningen som kom fram till att i de politiska partierna finns det intresse för
valstugor och att det bör tas fram ett konkret förslag.
Den 8 december 2017 fick gruppledarberedningen information från
kommunledningsförvaltningen att gymnasieskolan inte i dagsläget kan garantera
att valstugorna kan bli färdiga till nästa års val. Tekniska förvaltningen har heller
ingen möjlighet att administrera och förvara dessa stugor. Under mötet kom
förslaget upp om att hyra valstugor och kommunledningsförvaltningen fick
uppdrag att undersöka detta vidare.
Om kommunen ska hyra valstugorna krävs en upphandling enligt LOU.
Kommunen har ramavtal och kan köpa friggebodar som kan användas till
valstugor. Pris ca 35 000 kronor per stuga inklusive montering.(monteringen
beräknas till ca 60 timmar). Kommunens avtal är en överenskommelse mellan
kommunen och leverantörer. Dessa avtal ska endast användas till kommunens
egna affärer och inte nyttjas av föreningar. Enligt ekonomienheten och tekniska
förvaltningen är det inget som förekommer i vår kommun idag.
Slutsatsen för kommande val 2018 är att partierna enskilt eller tillsammans
ordnar sina valstugor.
I utvecklingen av stadskärnan som pågår i kommunen har permanenta
lösningar för detaljhandeln diskuteras. Detta kräver dock en detaljplaneändring
Om det blir verklighet kan det då finnas en möjlighet att dessa stugor under
framtida valtider kan användas som valstugor.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 7, tjänsteutlåtande 2017-12-19,
protokollsutdrag §120 Tekniska nämnden 2017-10-09
Beslutet skickas till: Tekniska nämnden, kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§5

2018-02-06

Dnr 2017-000006 - 140

Arbetsmarknadsåtgärd, Extratjänster
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunens förvaltningar att de ska ta emot extratjänster i sina
verksamheter, samt
att hänvisa frågan, om att anslå medel för 2018, till bokslutsberedningen och
hanteringen av tilläggsanslag för 2018, samt
att rekommendera kommunens bolag att ta emot extratjänster.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens arbetsmarknadsenhet har under 2016 och 2017
hanterat extratjänster som anvisas av Arbetsförmedlingen. Detta är en viktig
arbetsmarknadsinsats för de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Det är angeläget att arbetsmarknadsenheten kan fortsätta att ta emot
extratjänster varför medel behövs även inför 2018, för att täcka glappet mellan
anställningsstödet och den kollektivavtalade lönen samt handledarstödet. En
förutsättning är också att kommunens förvaltningar är öppna för att ta emot
extratjänster i sina verksamheter.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) föreslår att kommunstyrelsen rekommenderar de
kommunala bolagen att ta emot extratjänster.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-01-23
Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2017-12-14 § 178
Tjänsteutlåtande 2017-11-23
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-06-07 § 88
Beslutet skickas till

Personalavdelningen
Ekonomiavdelningen
Alla förvaltningar
Alla bolag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§6

2018-02-06

Dnr 2018-000003 - 005

Bredband för allmänna samlingslokaler
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen erbjuder ägarföreningar till prioriterade allmänna samlingslokaler
ett särskilt bidrag för bredbandsanslutning under perioden 2018-2020,
att kommunen betalar 50 % av anslutningskostnaden, dock maximalt 10 000 kr,
samt
att kostnaderna täcks av kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Sammanfattning
Ägarföreningar till de i Hudiksvalls kommun prioriterade samlingslokalerna
erbjuds möjlighet att söka särskilt bidrag för bredbandsanslutning utförd under
åren 2018-2020 mot uppvisande av offert för anslutningen. Bidraget är
oberoende av leverantör. Erbjudandet gäller t.o.m. 2020.
Erbjudandet innebär att kommunen, mot särskild ansökan, betalar 50 % av
anslutningskostnaden, dock maximalt 10 000 kr. Överskjutande del bekostas av
föreningen.
Erbjudandet omfattar ej kostnader för lokalt spridningsnät, abonnemang eller
drift. Ej heller för andra eventuella kostnader som uppstår i samband med
anslutningen. Erbjudandet om särskilt bidrag för bredbandsanslutning kan ej
kombineras med bidrag för samma ändamål, genom annat kommunalt bidrag.
Kultur och fritidsförvaltningen, i samråd med landsbygdsstrategen, kontaktar
berörda föreningar med information om detta erbjudande.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M) och
Charliene Kiffer (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 9
Tjänsteutlåtande 2018-01-08
Beslutet skickas till

Landsbygdsstrateg
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§7

2018-02-06

Dnr 2017-000003 - 100

Översyn av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsens beslut till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den parlamentariska kommitténs förslag till politisk organisation av
samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls kommun att gälla senast den 1 januari
2019, och
att uppdra till kommunstyrelsen att föreslå förändringar av berörda reglementen
som beslutas av kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
under förutsättning att kommunfullmäktige antar organisationsförslaget,
att uppdra till kommunchefen att ansvara för genomförandet av
organisationsförslaget på förvaltningsnivån samt bereda förslag om ändrade
reglementen för de politiska organ som berörs, samt
att kommunchefen ger kommunstyrelsen en redovisning av arbetet innan
organisationsförslaget genomförs.
Sammanfattning
En parlamentarisk kommitté har sett över kommunens politiska organisation
inom samhällsbyggnadsområdet. Förslaget har först varit på remiss hos de
politiska partierna och därefter reviderats till ett slutförslag från kommittén.
Kommunstyrelsen har beslutat att sända slutförslaget på remiss till de berörda
nämnderna Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd samt tekniska
nämnden (§ 114/2017), vilka båda inkommit med yttranden.
I korthet innebär den parlamentariska kommitténs slutförslag att ansvaret för
mark- och exploateringspolitiken överförs till kommunstyrelsen från tekniska
nämnden, samtidigt som kommunstyrelsens roll som beställare av översiktlig
planering, detaljplaner m.m. förstärks. Dessutom innehåller förslaget vissa
förändringar av sammansättningen av kommunstyrelsens planutskott där partier
som inte är representerade i utskottet får särskilda åhörarplatser.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) föreslår att kommunchefen ger kommunstyrelsen en
redovisning av arbetet innan organisationsförslaget genomförs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-06

Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till förslaget
och kompletteringarna.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag planutskottet 2018-01-23 §4
Tjänsteutlåtande 2018-01-05
Rapport 2018-01-05
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§8

2018-02-06

Dnr 2017-000291 - 250

Antagande av riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun att gälla tills
vidare,
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för uppföljning av riktlinjer för
bostadsförsörjning,
att uppdra till kommunstyrelsen att ansvara för att riktlinjer för
bostadsförsörjning aktualitetsprövas varje mandatperiod och vid behov
aktualiserar förändringar av riktlinjerna för beslut i kommunfullmäktige,
att uppmärksamma tekniska nämnden på att nämnden tillser att den har
ändamålsenliga styrdokument (vilket innefattar bl.a. delegationer och rutiner)
som möjliggör för kommunen att genomföra strategiska markförvärv för att
skapa mark för bostäder, samt
att Hudiksvalls kommun ska ha planberedskap för minst 250 bostäder per år.
Sammanfattning
Varje kommun är ålagd att ha antagna riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet
med lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt lagen
ska kommunerna planera så att medborgarna har möjlighet att leva i goda
bostäder. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla
följande uppgifter:
1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål,
planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen,
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper samt
marknadsförutsättningar.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjningen i Hudiksvalls kommun baserat på ovanstående lagkrav,
vilket kommunstyrelsen har remitterat till berörda regionala organ,
grannkommuner och kommunala förvaltningar och bolag. I anledning av
remissvaren har vissa förändringar gjorts av riktlinjerna.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-06

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Andréa Bromhed (MP),
Annika Huber (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-01-23 § 5
Tjänsteutlåtande 2018-01-05
Riktlinjer 2018-01-05
Remissammanställning 2018-01-05
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§9

2018-02-06

Dnr 2017-000400 - 106

Regional samverkan kring tecknande av
samhällskontrakt
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna skrivelsen till Bollnäs kommun.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått förfrågan, från Bollnäs kommun, om kommunen
är intresserad av att stödja deras arbete med att bli föremål för en
omlokalisering av statliga arbetstillfällen från Stockholmsregionen och deras
ambition att tillsammans med andra kommuner och organisationer från
Gävleborg teckna samhällskontrakt med staten.
Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen har upprättat ett svar på
skrivelsen, där Hudiksvalls kommun stödjer Bollnäs kommuns arbete kring att
teckna samhällskontrakt med staten.
Beslutsgång
Andréa Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 8
Tjänsteutlåtande 2017-11-04
Förfrågan 2017-10-18
Beslutet skickas till

Bollnäs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 10

2018-02-06

Dnr 2018-000015 - 429

Föreläggande ansökan om laglighetsförklaring av
befintligt kraftverk m.m samt tillstånd till
vattenverksamhet vid anläggningarna i Strömbacka
(M 226-16)
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har
förelagts att lämna ett skriftligt yttrande över aktbilaga 48. Yttrandet ska vara
mark- och miljödomstolen tillhanda senast 23 februari 2018. Norrhälsinglands
miljö-och räddningsnämnd har tidigare inkommit med yttrande i ärendet
gällande lagligförklaring samt tillstånd till vattenverksamhet av Strömbacka
kraftverk (daterat 2016-04-04, Dnr 2015.2045.6).
Länsstyrelsen Gävleborg har förelagt Streamgate North AB (2014-08-01) att
söka tillstånd för Strömbacka kraftstation för fortsatt verksamhet.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beretts möjlighet att lämna
synpunkter på ansökan. Av deras yttrande framgår att minimitappning i
befintlig torrlagd åfåra inte kommer att förbättra för fiske- och naturvärden
särskilt mycket. Det framgår även att höga värden finns uppströms kraftverket
och de regleringsdammar som finns där ska ingå i prövningen. Miljö- och
räddningsnämnden pekar även på att det enligt Miljöbalken 11 kap 6§ får en
vattenverksamhet bedrivas endast om dess fördelar från allmän och enskild
synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna och olägenheterna av den.
Aktbilaga 48 visar inte på något som ger svar på dessa frågeställningar. Det
saknas fortfarande en redovisning och diskussion om vattenförekomsterna och
regleringsdammarna uppströms Brukssjön samt ekonomisk beskrivning av
verksamheten och föreslagna investeringar med en samhällsekonomisk analys.
Kommunstyrelsen ställer sig bakom Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnds tidigare yttrande och anser att aktbilaga 48 inte innebär att
våra synpunkter i ärendet ändras.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Andréa Bromhed (MP) och Jan-Erik Jonsson (C)
yrkar bifall till planutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-06

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag planutskottet 2018-01-23 §10
Tjänsteutlåtande 2018-01-022
Bilaga 2018-01-22
Begäran om yttrande 2018-01-02
Beslutet skickas till

Kommunekolog
Östersunds Tingsrätt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 11

2018-02-06

Dnr 2017-000466 - 700

Remiss av delbetänkande SOU 2017:87 Finansiering,
subvention och prissättning av läkemedel - en
balansakt
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna remissvaret.
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 17 november 2016 att tillkalla en särskild utredare
(dir.2016:95) med uppgift att göra en översyn av nuvarande system för
finansiering, subvention och prissättning av läkemedel.
Utredningen är den första genomgripande översynen av finansieringsordningen
för förmånsläkemedel som görs sedan 1998 då kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånerna formellt övergick från staten till landstingen. Uppdraget
ska slutredovisas senast den 1 december 2018.
Hudiksvalls kommun har blivit utsedd som remissinstans för Delbetänkande
SOU 2017:87 Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel – en
balansakt.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har i samråd med Verksamhetschef
HSL tagit del av regeringskansliets delbetänkande och valt att inte lämna
synpunkter.
Kostnader för läkemedel som beställs av kommunal sjuksköterska till
akutförråd och utökat läkemedelsförråd i kommunal verksamhet står Region
Gävleborg för. Region Gävleborg står även för kostnader vid
receptförskrivning, apodos-recept och förbrukningsartiklar genom
hjälpmedelskort (bl.a. stomi och diabetesprodukter) av läkare eller sjuksköterska
med förskrivningsrätt.
Hudiksvalls kommun har inga synpunkter på delbetänkandet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 11, tjänsteutlåtande 2018-01-05,
remiss 2017-11-28, sammanfattning remiss 2017-11-28
Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Regeringskansliet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 12

2018-02-06

Dnr 2016-000474 - 008

Motion om vision 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Den 22 december 2102 antog kommunfullmäktige Vision 2020, Sedan dess har
implementering skett i nämnder, bolag och bland kommunens medarbetare.
I motionen om Vision 2020 anser oppositionsråden för moderaterna,
centerpartiet och miljöpartiet att en bedömning bör göras om möjligheten att
förverkliga visionen inom föreskriven tid och vilka åtgärder som bör vidtas för
att nå slutmålet. De skriver även att ”Det allra viktigaste är att intentionerna i
den nuvarande visionen inte ändras i huvudsak utan att arbetet fortsätter i
samma anda. En alltför stor ändring skulle ge konsekvenser med avseende på
trovärdigheten och kommunen skulle tappa viktig tid. Komplettering samt att
bygga vidare på nuvarande upplägg är att föredra” Kommunfullmäktige gav i
april 2017 kommunstyrelsen ett uppdrag att revidera visionen. Det
genomfördes och kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2017 att
komplettera visionen enligt följande - Sveriges bästa kommun att leva och verka
i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050.
Lägesbeskrivning för hur kommunens arbete fortlöper för att uppnå visionen
sker minst en gång per år i kommunens årsredovisning.
Beslutsgång
Uno Jonsson (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Jonas Holm (M) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras i fem minuter.
Förhandlingarna återupptas.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-01-18 § 12
Tjänsteutlåtande 2017-01-08
Motion 2017-11-17
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 13

2018-02-06

Dnr 2016-000303 - 008

Motion om Träbyggnadsstrategi i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Sven Bergström Trolin (C) och Gunnar Grenholm (C) har väckt en motion om
att Hudiksvalls kommun ska ta fram en strategi för ökat byggande i trä.
Kommunledningsförvaltningen har berett motionen och konstaterar att
lagstiftningen som börjat tillämpas år 2015 inte medger en kommun att ställa
s.k. särkrav vad avser en byggnads tekniska egenskaper. Sammantaget finns inte
heller andra skäl för att införa en träbyggnadsstrategi i kommunen.
Allmänna utskottets förslag är att anse motionen besvarad.
Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S) föreslår att motionen bifalls. Charliene Kiffer (V),
Caroline Schmidt (C), Andréa Bromhed (MP), Jonas Holm (M) och Jan-Erik
Jonsson (C) yrkar bifall till Majvor Westberg-Jönssons förslag.
Monica Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
bifallsförslaget.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Allmänna utskottet 2018-01-18 § 13
Tjänsteutlåtande 2017-12-05
Motion 2016-06-15
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 14

2018-02-06

Dnr 2017-000505 - 001

Handlingsplan "Värna demokratin mot
våldsbejakande extremism"
Kommunstyrelsen beslutar
att anta handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism,
att följa arbetet utifrån handlingsplanen för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism, som ett led i arbetet med att nå målet Bidra med
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på
indikatorer som visar effekten av arbetet.
Sammanfattning
Hotbilden från våldsbejakande extremism har under de senaste åren ökat. Att
förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism kräver ett väl fungerande
och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.
Det handlar om både offentliga verksamheter såsom skola, fritidsverksamhet,
socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt aktörer inom civilsamhället såsom
idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.
En handlingsplan för Hudiksvalls kommun är framtagen utifrån den nationella
samordnaren för våldsbejakande extremisms rekommendationer. Arbetet med
planen är en del av åtgärderna för att nå kommunfullmäktiges verksamhetsmål
Bidra med ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Handlingsplanens syfte
är att säkerställa ett långsiktigt och fokuserat arbete inom kommunen och i
samarbete med berörda aktörer. Arbetet ska utgå från den lokala lägesbilden
och tillgänglig kunskap om effektiva metoder.
Handlingsplanen kommer att bytas ner i konkreta åtgärder som kopplas till
varje rekommendation och omfattar sammantaget de tre preventionsnivåerna
stärka demokratin, motverka inträde samt underlätta utträde.
Vid genomförande av åtgärder ska, om möjligt, effekter mätas och metoder
med dokumenterad effekt användas. På det sättet kommer arbetet med planen
att utmejsla relevanta indikatorer
Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Charliene Kiffer (V), Andréa Bromhed (MP), Patrik Nilsson
(SD), Jan-Erik Jonsson (C) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-02-06

Monika Stigås önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 10
Tjänsteutlåtande 2017-12-22
Handlingsplan 2017-12-20
Beslutet skickas till

Samtliga förvaltningar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 15

2018-02-06

Dnr 2017-000420 - 035

Medborgarförslag om Ostkustbanan i Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Sven Nordström har väckt ett medborgarförslag enligt följande:
- att kommunen ska medverka till att Dellenbanan blir en referensanläggning
för lokaltrafik med nytt batterifordon,
- att en omstigning mellan Dellenbanan och Ostkustbanan blir anlagd söder om
väg 84 mellan nya och gamla E4, samt
- att mark för stationsbyggnad vid motsvarande stationsläge får disponeras för
nytt rangersystem.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2017 att överlämna
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.
Samma förslag har ställts tidigare. vilket kommunfullmäktige 19 juni 2017
avslog.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 15
Tjänstutlåtande 2017-12-12
Medborgarförslag 2017-10-27
Beslutet skickas till

Förslagsinlämnare
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 16

2018-02-06

Dnr 2017-000232 - 035

Medborgarförslag om att dra in busshållplatsen efter
Kristinebergsvägen
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Mats Åkerlund, har väckt ett medborgarförslag om att busshållplatsen utmed
Kristinebergsvägen, norr om bygg- och anläggningsprogrammets byggnad, ska
slopas på grund av spring och trafiksäkerhetsproblem. Kommunfullmäktige har
delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har efterhört synpunkter från Region
Gävleborg, X-Trafik, som är kollektivtrafikmyndighet samt tekniska
förvaltningens gatuavdelning. Förslaget tillstyrks av bägge parter och
busshållplatsen tas bort så snart som det är möjligt efter det att resenärer
informerats om förändringen.
Beslutsgång
Andréa Bromhed (MP), Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg-Jönsson
(S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 16
Skrivelse 2017-12-13
Medborgarförslag 2017-06-08
Beslutet skickas till

Förslagsinlämnare
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 17

2018-02-06

Dnr 2017-000219 - 035

Medborgarförslag om förbättringsmöjligheter för två
busslinjer som trafikerar vid Öster och Maln
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Sammanfattning
Jonathan Tennenbaum Binett och Isac P, elever vid Östra skolan i Hudiksvall,
har väckt ett medborgarförslag om att vissa av stadsbussarna som trafikerar
Öster också ska fortsätta ut till Maln. Vidare pekar Jonathan och Isac på att
vissa bussar inte håller tiderna på så sätt att de avgår före utsatt tid vilket får till
följd att eleverna missar bussen och kommer för sent till skolan.
Kommunfullmäktige har delegerat till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har efterhört synpunkter från Region
Gävleborg, X-Trafik, som är kollektivtrafikmyndighet. När det gäller den delen
i medborgarförslaget som handlar om ändrad linjedragning konstateras att det
är en god tanke att köra fler turer till/från Maln, men i dagsläget fungerar det
inte att förlänga linje 1 mot Öster då den fortsätter som linje 1 mot Väster nere
på stan. Antalet turer är också delvis avhängigt hur många som bor i ett
område. X-Trafik har tagit emot synpunkten om att vissa bussar har avgått för
tidigt och det är något som man kommer att se över.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-01-18 § 17
Skrivelse 2017-12-14
Medborgarförslag 2017-05-29
Beslutet skickas till

Förslagsinlämnarna
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 18

2018-02-06

Dnr 2016-000225 - 735

Uppföljning kring arbetet med äldreboende
Sammanfattning
Majvor Westberg-Jönsson (S), ordförande i äldreutredningen, informerar om
det pågående arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 19

2018-02-06

Dnr 2018-000012 - 102

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
2018
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Löthstam (S) till ombud och Bengt-Åke Nilsson (C) till ersättare
vid Kommuninvests föreningsstämma 2018.
Sammanfattning
Kommuninvests föreningsstämma genomförs den 26 april 2018. Varje medlem
äger en röst på den formella stämman.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-01-16
Beslutet skickas till

Kommuninvest
Mikael Löthstam
Bengt-Åke Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 20

2018-02-06

Dnr 2018-000030 - 106

Medborgarlöfte - Överenskommelse om samverkan
mellan Polisen och Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna medborgarlöftet.
Sammanfattning
Kommunen och polisen har skrivit ett medborgarlöfte där man formulerat
följande gemensamma medborgarlöften:
• Polisen prioriterar sin närvaro i samhällen som ligger utanför centralorten i
Hudiksvalls kommun genom oregelbundna trafikkontroller
• Polisen och kommunen i samverkan med andra myndigheter genomför
gemensamma krogkontroller
• Polisen, kommunen och andra aktörer i samhället ska genomföra
trygghetsvandringar
Beslutsgång
Kommunstyrelsen kommer fram till att kommunen har ett starkt önskemål att
det i medborgarlöftet för 2019 skrivs in att det inom polisen finns två
ungdomsutredare med placerade i Hudiksvall.
Beslutsunderlag
Medborgarlöfte 2018-02-06
Beslutet skickas till

Polisen
Social- och omsorgsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 21

2018-02-06

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten.
Sammanfattning
Ordförandebeslut

• Förvärv av fastigheterna Östanbräck 4:2 och 4:3 i Hudiksvalls kommun,
Ks 2017-458-260
Kommunchefs beslut

• Bidrag till kamratmåltid – Hudiksvalls IF, Ks 2017-470-960
Stabschefs beslut

• Avslag av begäran om allmän handling, Ks 2017-519-000
• Avslag av begäran om allmän handling, Ks 2017-523-004
Beslutsunderlag
Lista delegationsbeslut 2017-12-28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 22

2018-02-06

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerar i ärendet.
Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen har anställt en ny heltidsanställd samordnare.
Hälsingerådet

Aktuella frågor vid senaste träffen med Hälsingerådet var bland annat:
- Varumärket Hälsingland
- Medborgarlöfte, avtal mellan kommuner och polismyndigheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 23

2018-02-06

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
• Protokoll Fastighets AB Glysis 2017-10-25
• Protokoll Fastighets AB Glysis 2017-12-20
• Protokoll Kommunstyrelsens planutskott 2017-11-21
• Protokoll Samordningsförbund Gävleborg Styrelsemöte 2017-11-24
• Protokoll Hälsingerådet 2017-11-29
• Protokoll Gävle Kommunfullmäktige 2017-11-27
• Underrättelse angående konkurs – Hälsingefoder AB
• Regeringsbeslut – Överklagande i fråga om utvidgat strandskydd för
inlandsvatten i Gävleborgs län
• Beslut från Bergsstaten ang Svenska Vanadin ABs ansökan om
bearbetningskoncession för området Bläckmyran K nr 1
• Yttrande till Trafikverket över samrådsremiss om ombyggnad väg 745
Bjuråker-Näsviken i Hudiksvalls kommun
• Servicemätning Hudiksvalls kommun
• Överklagan från Enångers båtsällskap
• Yttrande till Byggnadsnämnden över detaljplan för del av Mo 3:28,
industriområde västra medskog
• Yttrande till Regeringskansliet över Förslag till nationell plan för
transportstyresystemet 2018-2019

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 24

2018-02-06

Dnr 2016-000185 - 000

Övriga frågor
Sammanfattning
Monica Stigås (KD) önskar en uppdatering i Hamreärendet. Kommunchef
Bengt Friberg informerar om det fortsatta arbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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