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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-09-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen den 12 september 2017 kl 09:00-11:45, 13:00-14.45

Beslutande ledamöter
Ersättare
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Per Svensson (S) § 103-121
Majvor Westberg-Jönsson (S)
Kerstin Rask (S) § 103-123
Henrik Persson (S)
Bo Nilsson (S) § 103-123
Annika Huber (S) § 103-121
Kent Kanon (S)
Per Svensson (S) § 122-127
Lena Hallqvist (S)
Ingvar Persson (S)
Olle Borgström (S)
Gerd Olsson (S) § 103-123
Daniel Pettersson (V) § 103-123
Mats Persson (C)
Kerstin Rask (S) § 124-127
Gunnel Nordin (L)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V) § 103-123
Monica Stigås (KD)
Bo Nilsson (S) § 124-127
Birgitta Medin (M)
Caroline Schmidt (C)
Adam Rydstedt (M)
Torbjörn Eriksson (SD)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bengt Sahlin (MP)
Patrik Nilsson (SD)
Kommunsekreterare Pia Embretsén,
Övriga närvarande
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria
Larsson, ordf Anna-Carin Keisu, VD NilsErik Blómdahl, ordf Barry Gustavsson,
VD Bia Larsson, ordf Sven-Åke Thoresen,
VD Per Jerpsgård, ordf Ann-Margret
Knapp och museichef Gunilla Stenberg
Håkan Rönström
Justerare
Justeringens plats och
Kommunledningsförvaltningen torsdag 14 september kl 15:00,
tid
Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Håkan Rönström

Paragrafer §§ 103-127
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 103

2017-09-12

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att Social- och omsorgsnämnden månadsvis, till allmänna utskottet, skriftligt
redovisar de beslut som tagits av nämnden/förvaltning för att komma tillrätta
med underskottet,
att redovisa ekonomiskt utfall av de åtgärder som beslutats,
att dessa två ovanstående att-satser även gäller lärandenämnden,
att social och omsorgsförvaltningens lönesättningar/revision ska beslutas och
fastställas av kommunchef, samt
att vid rekrytering av blivande chefer ska annonserna med tydlighet innehålla,
krav på dokumenterad ekonomiutbildning eller motsvarande referenser från
tidigare arbete där sökande har haft ekonomiansvar.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar det ekonomiska läget fram till 31 juli
2017. Sommarens ekonomiska utfall för Social- och omsorgsförvaltningen,
speciellt inom äldreomsorgen, avviker drastiskt mot budget.
Med den information som kommit fram kring orsakerna till det snabbt ökade
underskottet inom Social och omsorgsnämnden, tyder på stora brister i
styrningen och ledningen av förvaltningen.
Kommunledningen utgår ifrån att nämnden och förvaltningen med stöd av
kommunchefen/ekonomichefen rättar till detta och gör nödvändiga
förändringar i förvaltningsorganisationen.
I det kommande förslaget till reviderad delegationsordning kommer det att i
kommunstyrelsens delegation tydliggöras vad som är att betrakta som frågor av
principiell vikt där nämnder och förvaltningar inte kan ta egna beslut.
Personalchef Maria Larsson informerar att sjukfrånvaron till och med 30 juni
har minskat. Antalet årsarbetande per månad jämfört med samma period förra
året har ökat.
Allmänna utskottet har lämnat förslag på åtgärder för att minska kommunens
underskott.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 65
Protokoll Social- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2017-08-17
Tjänsteskrivelse Lärandeförvaltningen 2017-07-05

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Lärandenämnden
Kommunchef
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 104

2017-09-12

Dnr 2017-000241 - 106

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017 för
Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att besluta i enlighet med Kommuninvest AB:s förfrågan att avsätta 8 026 296
kr i extrainsats för år 2017 för att nå upp till den högsta insatsnivån
Sammanfattning
Kommuninvest AB efterfrågar i skrivelse 2017-06-08 om kommunens avsikt att
år 2017 erlägga en högre insats än erforderligt till bolaget. Medlem erbjuds efter
stadgeändring 2015 möjlighet att göra extrainsatser för att snabbare nå upp till
50 %, 75 % eller 100 % av insatsnivån.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 67
Tjänsteyttrande 27 juni 2017
Skrivelse från Kommuninvest 8 juni 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 105

2017-09-12

Dnr 2016-000225 - 735

Boendeutredning äldreomsorgen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att återta tidigare beslut att uppdra till Hudiksvallsbostäder AB att bygga ett nytt
särskilt boende för äldre på Håsta,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att, i samråd med tekniska nämnden och
social- och omsorgsnämnden, projektera och bygga ett nytt särskilt boende för
äldre på Håsta, samt
att uppföljning kring arbetet med äldreboendet, sker till kommunstyrelsen
varannan månad.
Sammanfattning
Social- och omsorgsförvaltningen har, i ett tjänsteutlåtande, föreslagit att
kommunstyrelsen ska påskynda tekniska förvaltningens uppdrag att i nära
samråd med social- och omsorgsförvaltningen projektera Håsta etapp 2.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-24 att ge AB Hudiksvallsbostäder i
uppdrag, att i samarbete med tekniska nämnden och social- och
omsorgsnämnden, projektera och bygga ett nytt särskilt boende för äldre på
Håsta.
Hudiksvallsbostäder har inte gjort någon uppskattning av byggkostnaden. Men
för att ha ett belopp att utgå från vid denna beräkning så används förslagsvis
100 miljoner kronor inklusive mervärdesskatt. Om kommunfullmäktige istället
låter den kommunala förvaltningen - genom tekniska förvaltningen – bygga
äldreboendet på Håsta så kommer kostnaden att bli lägre. Anledningen till det
är de särskilda momsregler som finns för uppförande av servicehus i kommunal
regi.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C), Annika
Huber (S), Bengt Sahlin (MP), och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till protokollet att hon tillstyrker
allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 68
Tjänsteutlåtande 16 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 106

2017-09-12

Dnr 2013-000156 - 106

Aktieägartillskott - Biogas Mellannorrland AB
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett aktieägartillskott till Biogas i Mellannorrland AB på 209 000 kr
under förutsättning att övriga delägare beslutar om aktieägartillskott i enlighet
med deras andel av bolaget.
att finansiera ägartillskottet ur kommunstyrelsens konto för oförutsett.
Sammanfattning
Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) bildades i februari 2016 av kommunerna
Sundsvall, Östersund och Hudiksvall. Uppdraget har varit att, under ett års tid,
klargöra och säkerställa nödvändiga förutsättningar för bildande av ett
produktionsbolag, med syfte att uppföra och driva en biogasanläggning.
Vid bildandet av bolaget utlovade ägarna en ram på 3 mkr för genomförande av
uppdraget. Detta skulle finansieras genom villkorade aktieägartillskott. Av dessa
förbrukades 1,9 mkr under 2016 vilket också är utbetalat av ägarna. För att
kunna bedriva verksamheten till dess att kommunerna tagit ställning till om
projektet ska genomföras eller inte behövs den resterande delen av det
utlovade beloppet på 3 mkr. Totalt handlar det om 1,1 mkr vilket för
Hudiksvalls del innebär 209 000 kr.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 70
Tjänsteutlåtande 2017-06-20

Beslutet skickas till
Biogas i Mellannorrland AB
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 107

2017-09-12

Dnr 2017-000204 - 807

Ansökan om bidrag till kostnader för jubileumsskrift Röda korset Hudiksvallskretsen 100 år
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 10 000 kronor till Röda korset till jubileumsskrift, samt
att finansieringen sker ur kommunstyrelsen anslag för oförutsett.
Sammanfattning
Röda Korset firande 100 år 2016. I samband med firandet bestämdes att Röda
Korset att de 100 åren skulle dokumenteras Resultatet blev en 25 sidor tryckt
skrift med rubriken ”Den osjälviska hjälpen” Röda korset har ansökt om bidrag
till kostnaderna för jubileumsskriften från Hudiksvalls kommun.
Enligt kommunens regler skall kommunen kunna ge bidrag till föreningar och
organisationer vid 50, 75 och 100-årsjubileer.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Bengt-Åke Nilsson
(C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 72
Tjänsteutlåtande 17 augusti 2017
Skrivelse Röda Korset 18 maj 2017

Beslutet skickas till
Röda Korset
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 108

2017-09-12

Dnr 2017-000251 - 303

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten i
Lingarö
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten i Lingarö och att
vatten- och avloppsavdelningen påbörjar planering och utförande av
utbyggnaden,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs senare i
tekniska nämnden, samt
att kostnaden för utbyggnaden, grovt uppskattat till 7-9 miljoner kronor,
finansieras av VA-kollektivet genom en utökad investeringsram under
projekttiden.
Sammanfattning
VA-avdelningen har märkt av ett stort och ökande intresse från fastighetsägare i
Lingarö att ansluta till den kommunala dricksvattenanläggningen. Anledningen
till det är främst att många av de enskilda vattentäkterna har olika problem med
vattenkvaliteten, samt att andelen fast boende ökat. Vatten- och
avloppsavdelningen har nu sett över möjligheterna i området och föreslår
utifrån det visade intresset och med vattentjänstlagen som grund att det
kommunala verksamhetsområdet för vatten utökas så att även Lingarö
inkluderas.
Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen drar
fram en kommunal ledning till fastighetsgränsen för de fastigheter som hamnar
inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan med
anslutningsavgifter och bestämmelser för anslutning till den allmänna
vattenanläggningen.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt Sahlin
(MP) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 76
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 12 juni 2017
Tjänsteutlåtande 15 maj 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 109

2017-09-12

Dnr 2017-000297 - 370

Framtagande av plan och kostnader för att installera
solpaneler på kommunens fastigheter
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att, i samverkan med tekniska
förvaltningen, ta fram investeringskostnad och tidsplan för att investera i
solpaneler på kommunägda fastigheter, samt
att uppdraget ska redovisas senast 30 april 2018.
Sammanfattning
I samband med ramar och budget 2018-2021 gjordes en överenskommelse
mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, att ta fram ett
investeringsuppdrag kopplat till tidsplan för att förse kommunala fastigheter
med solpaneler.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Annika Huber (S), Bengt Sahlin (MP) och Caroline
Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti § 78
Skrivelse 16 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 110

2017-09-12

Dnr 2017-000296 - 531

Utredning av kommunens bilpool
Kommunstyrelsen beslutar
att utreda om förändringar av kommunens bilpool skulle möjliggöra att den blir
tillgänglig för allmänheten,
att utredningen startas upp september 2017,
att utredningen ska beakta såväl positiva som eventuella negativa konsekvenser
ur miljösynpunkt,
att erfarenheter från andra kommuner som upphandlat bilpooler, tillgängliga för
allmänheten, ska inhämtas,
att behovet av antal bilar ska utredas oavsett om poolen blir kvar i egen regi
eller till delar förändras,
att delrapporter om hur utredningen fortlöper ska delges ges allmänna utskottet
kvartalsvis,
att redovisa ekonomiska konsekvenser av utredningens slutsatser, samt
att slutredovisning av uppdraget sker till kommunstyrelsen i maj 2018.
Sammanfattning
I samband med att beslutet kring ramar och budget för åren 2018-2021 gjordes,
var en av överenskommelserna mellan Socialdemokraterna, Vänstern och
Miljöpartiet, att utreda om kommunens bilpool skulle kunna öppnas för
allmänheten. Med nuvarande modell som kommunen har är det inte möjligt,
varken ur konkurrenssynpunkt eller rent praktiskt. Däremot om man tittar på
andra lösningar, skulle det kunna möjliggöra att även allmänheten skulle kunna
ta del av bilpoolen. Ett exempel är att den delas upp i två delar. Där en del är
kommunintern och servar interna resor i kommunen. Den andra delen skulle då
vara inriktad på externa resor utom kommunen och skulle därmed kunna
öppnas upp för allmänheten, genom upphandling eller i samarbete med en
kommersiell aktör.
Utredningen ska även visa på om det finns förutsättningar att enbart använda
sig av elbilar/hybrider för kommunens interna transporter ur miljösynpunkt.
Med tanke på utvecklingen, tillhandahålls allt fler elbilar som har räckvidd på
15-30 mil. Med tanke på att största delen av resorna internt i kommunen är
betydligt kortare än så torde detta i sig inte vara någon omöjlighet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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När det gäller den andra delen av förslaget som innebär att en kommersiell
aktör tillhanda håller fordon, är det närmast en självklarhet att ställa krav på
hybridbilar vid ny upphandling. Omfattningen och behov av antal bilar är en
annan del som utredningen ska belysa.
Utredningen ska utgå ifrån de av kommunen uppsatta miljömålen.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Bengt Sahlin (MP) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 77
Skrivelse 16 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Tekniska förvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 111

2017-09-12

Dnr 2017-000279 - 312

Remissversion av Regional cykelplan för Gävleborgs
län
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande
Sammanfattning
Cykelplanens syfte är bra och har ambition om att ge stöd för kommuner i
deras cykelstrategiska arbete samt ge vägledning gällande vilken prioritering
som ligger till grund för beslut om fördelning av resurser. Cykelplanen behöver
omformuleras för att uppnå dess syfte. Det finns ingen formulering som ger
stöd till kommunernas arbete och den prioritering som är föreslagen kommer
inte heller att ge vägledning vid fördelning av resurser.
Beslutsgång
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker yttrandet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 75
Tjänsteutlåtande 14 augusti 2017
Remissyttrande 14 augusti 2017
Remiss 19 juli 2017

Beslutet skickas till
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
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2017-09-12

Kommunstyrelsen

§ 112

Dnr 2017-000016 - 773

Projektet - En frisk generation
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget mot bakgrund av det ekonomiska läget i kommunen.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Bengt Sahlin (MP) och Caroline Schmidt (C).
Sammanfattning
Organisationen En Frisk Generation arbetar nationellt för att inspirera
barnfamiljer och ge dem verktyg och metoder till en hälsosam livsstil genom att
gemensamt och regelbundet delta vid olika fysiska aktiviteter.
Genom det regionala projektet En frisk generation ges möjlighet att
implementera organisationens arbetsmetoder i Hudiksvalls kommun.
Projektet pågår under tre år, juli 2017 till juni 2020. Målsättningen är att i
Hudiksvalls kommun nå 120 deltagare (35 familjer) och erbjuda 160
aktivitetstillfällen per år, under 2,5 år.
Allmänna utskottet har 18 maj 2018 återremitterat ärendet angående ansökan
om medel för projektet till kultur- och fritidsförvaltningen för att få ett
förtydligande av hur metod ska implementeras i verksamheterna.
Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med ett förtydligande som
förklarar hur implementeringen ska gå till.
Allmänna utskottet har föreslagit att förslaget, mot bakgrund av det
ekonomiska läget i kommunen, avslås.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Patrik Nilsson (SD)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Bengt Sahlin (MP) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till förslaget och
förordar att medel i första hand tas ur den Sociala investeringsfonden och i
andra hand att dessa medel läggs in i budget för 2019.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Bengt Sahlins och Caroline Schmidts förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-12

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 71
Allmänna utskottets protokoll 18 maj 2017
Tjänsteutlåtande 30 juni 2017.

Beslutet skickas till
Jenny Alvolin
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 113

2017-09-12

Dnr 2017-000291 - 250

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kommunstyrelsen beslutar
att sända förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Hudiksvalls kommun på
remiss till berörda med möjlighet att senast den 15 nov 2017 yttra sig över
förslaget.
Sammanfattning
Varje kommun är skyldig att ha riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lag
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna är ett
planeringsdokument som ska skapa förutsättningar för kommuninvånarna att
leva i goda bostäder och för att olika åtgärder ska kunna genomföras för att
främja bostadsförsörjningen.
Lagen anger vissa minimikrav på innehållet i riktlinjerna, såsom mål för
bostadsbyggandet, planerade insatser för att nå målen samt hur hänsyn tagits till
olika nationella och regionala mål och strategier av betydelse för
bostadsförsörjningen. Lagen anger vidare att riktlinjerna ska grundas på en
analys av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder, på
bostadsbehovet för särskilda grupper samt på marknadsförutsättningar.
Kommunen är skyldig att samråda med berörda kommuner och ska ge
länsstyrelsen och Region Gävleborg som är ansvarig för det regionala
tillväxtarbetet i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Därutöver
berörs flera nämnder i kommunen samt bostadsbolaget av riktlinjerna, varför
dessa bör ges tillfälle att yttra sig över förslaget.
Planeringschefen har upprättat ett förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen
i Hudiksvalls kommun.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Annika Huber (S), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker planeringsutskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-12

Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 22 augusti 2017 § 62
Tjänsteutlåtande 14 augusti 2017
Riktlinjer 14 augusti 2017

Beslutet skickas till
Hans Gyllow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 114

2017-09-12

Dnr 2017-000003 - 100

Översyn av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls
kommun - inbjudan till remiss
Kommunstyrelsen beslutar
att ta emot den parlamentariska kommitténs slutrapport och förklara
kommitténs arbete avslutat i denna del, och
att remittera slutförslaget till berörda nämnder innan ärendet överlämnas till
kommunfullmäktige för beslut.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har utsett en parlamentarisk kommitté för att se över den
politiska organisationen inom samhällsbyggnadsområdet. Kommittén har
bestått av Bo Nilsson (S), ordförande, Siw Karlsson (S), Håkan Rönström (M),
Jan-Erik Jonsson (C), Ulrica Högbergh (V), Patrik Nilsson (SD), Andréa
Bromhed (MP), Monica Stigås (KD) och Daniel Johnson (L). Kommitténs
förslag har tidigare i år varit på remiss till de politiska partierna som finns
representerade i kommunfullmäktige samt till Nordanstigs kommun som är
part i gemensam nämnd inom miljö och räddningstjänstens område.
Kommittén har även tidigare i år lämnat ett delförslag till kommunstyrelsen om
att inrätta en gemensam förvaltningsorganisation med en förvaltningschef inom
plan och bygg, miljö samt räddningstjänsten.
Kommittén har färdigställt ett slutförslag, som är enhälligt.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att slutförslaget remitteras till de
berörda nämnderna byggnadsnämnden, miljö- och räddningsnämnden samt
tekniska nämnden innan kommunfullmäktige fattar sitt beslut. Förslagsvis kan
nämnderna behöva två månaders handläggningstid, dvs sista datum för
remissyttrande blir den 15 november 2017.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm (M) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-12

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 73
Tjänsteutlåtande 4 juli 2017
Rapport 4 juli 2017

Beslutet skickas till
Hans Gyllow
Byggnadsnämnden
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 115

2017-09-12

Dnr 2017-000167 - 002

Revidering av delegationsordningen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa den föreslagna delegationsordningen
Sammanfattning
En revidering av delegationsordningen har gjorts utifrån bestämmelserna i
kommunallagen och det reglemente som gäller för kommunstyrelsen och dess
utskott.
I tidigare delegationsordning har kommunstyrelsen delegerat vissa beslut till
kommunstyrelsen arbetsutskott, ordförande, kommunchef och till andra
tjänstemän inom förvaltningen. I detta förslag föreslås en ändring så att beslut
som delegeras till tjänstemannanivån enbart sker till kommunchefen som i sin
tur kan vidaredelegera till annan tjänsteman. Stabschefen är utsedd att träda in
som tf kommunchef vid händelse av kommunchefens frånvaro och äger rätt att
fatta delegationsbeslut som dennes ersättare.
Ärenden som inte finns upptagna i delegationsordningen skall beslutas i
kommunstyrelsen om det inte rör sig om ren verkställighet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 80
Tjänsteutlåtande 14 augusti 2017
Delegationsordning 14 augusti 2017

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Stabschefen
Personalchefen
Ekonomichefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 116

2017-09-12

Dnr 2017-000231 - 110

Valkretsindelning inför val till regionfullmäktige 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till yttrande
Sammanfattning
Landstingsfullmäktige beslutade inför valet 2014 att ändra antalet valkretsar
från fyra till två valkretsar. Då saknades möjligheten att ändra antalet valkretsar
till en valkrets. Det föreligger nu ett förslag om endast en valkrets fr.o.m. valet
2018. Kommunerna i regionen har beretts tillfälle att senast den 31 augusti
2017 yttra sig.
Hudiksvalls kommun har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 74
Tjänsteutlåtande 15 augusti 2017
Skrivelse Region Gävleborg 9 juni 2017

Beslutet skickas till
Regionfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 117

2017-09-12

Dnr 2017-000161 - 104

Redovisning av partistöd 2017
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kvartalsvis betala ut partistöd till samtliga partier som finns representerade i
Hudiksvalls kommunfullmäktige september 2017- juni 2018.
Sammanfattning
Enligt Hudiksvalls kommuns reglemente för partistöd och kommunallagen 2
kap 11 § ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål - att stärka det
politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Enligt kommunallagen 2 kap 12 § ska beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 79
Tjänsteutlåtande 14 juni 2017
Redovisning Socialdemokraterna 7 april 2017
Redovisning Vänsterpartiet 13 juni 2017
Redovisning Liberalerna 1 juni 2017
Redovisning Kristdemokraterna 9 juni 2017
Redovisning Miljöpartiet 30 maj 2017
Redovisning Sverigedemokraterna 31 maj 2017
Redovisning Centerpartiet 24 maj 2017
Redovisning Moderaterna 30 maj 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 118

2017-09-12

Dnr 2017-000093 - 008

Motion angående krafttag mot sjukskrivningar i
kommunen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Reservation

Emot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig Jonas Holm (M),
Håkan Rönström (M) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Nya moderaterna genom ledamoten Kamran Khalil har lämnat in en motion
om krafttag mot sjukskrivningar bland kommunens medarbetare. Ett antal
frågor har ställts kring möjligheten att satsa mer på den gymanläggning som
finns i fastigheten Guldsmeden.
Kommunens personalklubb, där alla anställda utan kostnad är medlemmar, har
ett kommunalt bidrag. Personalklubbens styrelse fattar årligen beslut om hur
den tilldelade budgeten ska fördelas mellan de olika sektionerna inom
personalklubben. När det gäller gymanläggningen har pengar använts till bland
annat utbyte av maskiner, service och inköp av utrustning. Personalklubben har
tagit del av motionen och kommer att ta hänsyn till förslaget om inköp av
musikanläggning och TV-apparater. Personalklubben ansvarar också för
marknadsföring av gymanläggningen på kommunens intranät. Uppfräschning
av lokalen ombesörjs av Fastighets AB Glysis i de fall hyresgästen Hudiksvalls
kommun gör en beställning och betalar.
Anläggningen används bland annat av kommunens medarbetare, i dagsläget 260
personer. Den årliga kostnaden för att få tillgång till gymmet är 500 kronor. En
del medarbetare använder kommunens årliga hälsa/friskvårdpeng för att betala
den avgiften eller till någon annan aktivitet som är godkänd av Skatteverket.
Hudiksvalls kommun har via FöretagsHälsa Region Gävleborg tillgång till
ergonom. Den kompetensen kan användas efter dialog mellan chef och
medarbetare.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-12

Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till motionen.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till att-satserna 1-5 samt 7 i motionen.
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till allmänna utskottets
förslag, dels till Jonas Holms förslag och dels till Patrik Nilsson förslag, och
finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 81
Tjänsteutlåtande 7 juli 2017
Motion 6 mars 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 119

2017-09-12

Dnr 2016-000507 - 008

Motion - om att se över kommunens bidragsnormer till
enskild väghållning i kommunenen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen bifalls i avseende att göra en översyn/utredning kring
bidragsnormerna för enskilda vägar, samt
att motionen avslås i avseende att göra en uppräkning av normerna. Översynen
får ge förslag på framtida system och nivåer.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) och Sven Bergström Trolin (C) har i en motion föreslagit
att: Hudiksvalls kommun snarast gör en översyn och uppräkning av
bidragsnormerna till enskild väghållning i kommunen.
Tekniska nämnden har lämnat följande yttrande; Tekniska förvaltningen
hanterar bidrag för enskilda vägar enligt tidigare beslut. Beslutet och regelverket
är ca 20 år gammalt och förutsättningar på många plan har förändrats.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017 § 82
Tekniska nämndens protokoll 17 maj 2017
Motion 12 december 2016

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(39)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 120

2017-09-12

Dnr 2016-000476 - 008

Motion angående översyn av farliga skolvägar samt
revidering av skolskjutsreglementet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen därmed är besvarad.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M).
Sammanfattning
Jonas Holm, (M) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I motionen
föreslår han en översyn av farliga skolvägar samt revidering av
skolskjutreglementet.
Lärandenämnden har formulerat ett yttrande som bland annat behandlar
reglerna i skolskjutsreglementet.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till motionen.
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de stödjer Håkan Rönströms förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017
Lärandenämndens protokoll 11 maj 2017
Tjänsteutlåtande 11 maj 2017
Motion 22 november 2016

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2017-09-12

Kommunstyrelsen

§ 121

Dnr 2017-000067 - 035

Medborgarförslag om trygghetszoner
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Thomas Ringström, Hudiksvall har lämnat in ett medborgarförslag om att
skapa trygga zoner, säkra platser eller bevakade ställen. I dessa zoner ska det
finnas en larmknapp så att polis tillkallas, signal ljuder, kameror spelar in och
lampor tänds. I förslaget nämns t.ex. Hudiksvalls resecentrum som en otrygg
plats. Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att förslaget får
väckas och lämnas till kommunstyrelsen för yttrande.
Trygghet för boende och besökare är en viktig del i kommunens arbete. Viktiga
verksamheter inom trygghet och säkerhet är krisberedskap, räddningstjänst,
alarmering, olycksförebyggande, brottsförebyggande och internt skydd.
Inom det brottsförebyggande området har Hudiksvall kommun tillsammans
med polisen formulerat ett medborgarlöfte enligt följande:
•

Polisen har en hög synlighet på helgerna i centrala delarna av
Hudiksvall samt i områdena kring Systembolaget dagtid

•

Polisen och kommunen i samverkan med andra myndigheter
genomför gemensamma krogkontroller

•

Polisen, kommunen och andra aktörer ska genomföra en
trygghetsvandring.

En trygghetsvandring innebär att en grupp personer går igenom ett område och
systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt Vid en trygghetsvandring
deltar vanligen boende i området, men också företrädare för lokala föreningar,
bostadsföretag, kommunen och polis. Under inventeringen noteras platser och
utrymmen som upplevs som otrygga eller riskerar att bli brottsplatser, samt
vilka konkreta fysiska omständigheter som bidrar till problemen. I processen
ingår att ta fram förslag på lösningar, t.ex. kameraövervakning, belysning,
borttagning av träd och buskar, ombyggnationer, flytt av verksamhet.
Det finns idag inget ekonomiskt utrymme att ha dygnet/runtbevakning på
otrygga platser i kommunen. Idag sker ett uppsökande arbete från kommunen,
föreningar och polisens sida.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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En alarmknapp i otrygga zoner t.ex. resecentrum är ingen garanti. Det är en
stor risk att knappen missbrukas och larm utlöser. Polisen har begränsade
resurser och kan inte garantera utryckning efter dessa larm. Nödnumret 112 ska
användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En
nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst,
polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.
Beslutsgång
Bengt Sahlin (MP) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 24 augusti 2017
Tjänsteutlåtande 17 juli 2017
Medborgarförslag 17 februari 2017

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 122

2017-09-12

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Sundsvallsregionen

Nästa möte med Sundsvallsregionen är 20 september.
Hälsingerådet

Aktuellt vid senaste mötet med Hälsingerådet var; gemensam skrivelse till
regionala polismyndigheten med begäran om omfördelning av medel och
resurser, turistfrågor, gemensam projektmall, Hälsingegårdsprojektet.
Övrig aktuell information

Gävle kommun har lämnat in begäran om utträde ur Inköp Gävleborg.
I Infrastrukturpropositionen är dubbelspår på Ostkustbanan ej prioriterat.
Miljödomstolen i Östersund har meddelat dom, där kommunen är ansvarig för
de utsläpp som gjordes i samband med branden i Hamre.
Kritik mot den obefintliga omhändertagande av anhöriga och närstående samt
övrig krishantering i samband med morden i Råbo.
Läget efter konkursen vid Kulturhuset
Obehörig användning av e-post

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 123

2017-09-12

Dnr 2017-000316 - 023

Förvaltningschef för bygg-, miljö- och
räddningsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta Anders Zetterlund som förvaltningschef för bygg- miljö- och
räddningsförvaltningen från och med 2018-01-01 och tills vidare.
Sammanfattning
Vid omorganisationen 2007, då bland annat kommundelsnämnderna ersattes av
verksamhetsnämnder och förvaltningar, samlades byggnadskontoret, miljö- och
räddningskontoren i en myndighetsförvaltning med en förvaltningschef.
Ganska snart visades det sig att arbetsuppgifterna för den funktionen inte
motsvarade en heltid. När förvaltningschefen avslutade sin anställning gjordes
därför bedömningen att inte återbesätta tjänsten. Detta innebar rent
organisatoriskt att kommunchefen tillika var att betrakta som förvaltningschef.
Den parlamentariska gruppen för översynen av organisationsstrukturen för
samhällsbyggnadsfrågorna har gjort bedömningen att detta bättre bör regleras,
och föreslog därför att en förvaltningschef borde tillsättas snarast möjligt.
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att ta fram ett förslag på
en sådan tillsättning.
Efter dialog med berörda verksamhetschefer, nämnderna och fackliga
organisationer har kommunchefen förslagit Anders Zetterlund som
förvaltningschef.
Beslutsgång
Olle Borgström (S) och Per Svensson (S) yrkar bifall till kommunchefens
förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2017-09-05
Beslutet skickas till
Anders Zetterlund
Bengt Friberg
Personalenheten
Byggnadsnämnden
Norrhälsinglands miljö-och röddningsnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124

2017-09-12

Dnr 2017-000330 - 001

Bildande av parlamentarisk grupp med uppdrag att
föreslå framtidslösningar kring skolsituationen i
kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
att tillsätta en parlamentarisk grupp med uppdrag att föreslå framtidslösningar
kring skolsituationen i kommunen, samt
att ledamöter till gruppen utses vid nästa kommunstyrelsesammanträde.
Sammanfattning
Med hänsyn till den aktuella situationen inom skolområdet finns behov att utse
en parlamentarisk grupp som kan diskutera och föreslå framtidslösningar inom
skolområdet.

Beslutet skickas till
Pia Embretsén
Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 125

2017-09-12

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
•
Verksamhetsberättelse för Hälsingerådet 2016
•

Årsredovisning Inköp Gävleborg 2016

•

Årsredovisning för Ostkustbanan 2016

•

Årsredovisning för Biogas i Mellannorrland AB

•

Medlemsavgift till samordningsförbundet

•

Samverkan avseende videokonferenstjänster i Gävleborg,

•

Yttrande över planprogram för Söderhamnsporten

•

Samrådsyttrande över fördjupad Översiktsplan för Ljusdals tätort

•

Samrådsyttrande förlängd ledningskoncession VästansjöEdeforsen mm

•

Yttrande över ändrad detaljplan för Iggesund 14:53 m fl

•

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår delen Kringlan Ljusne

•

Lärandenämndens beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter

•

Svar på skrivelse om Njutångers skola

•

Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2015:
Verksamhetsplan 2018 med utblick mot 2012

•

Regeringsbeslut gällande begäran om inhibition vid överklagat
beslut om utvidgat strandskydd för inlandsvatten i Gävleborgs län

•

Länsstyrelsens beslut om verksamhet för fiskevårdsåtgärder i
Nianån

•

Länsstyrelsens beslut om uppföljning av kommunens
krisberedskapsarbete

•

Protokoll Hälsingerådet 2017-03-15, 2017-08-16

•

Protokoll AB Hudiksvallsbostäder 2017-04-25, 2017-05-19

•

Protokoll Fastighets AB Glysis 2017-05-30

•

Protokoll FoU Välfärd- Hjälpmedel-RegNetnämnd 2017-04-28

•

Protokollsutdrag från Söderhamn, Projektansökan – Trygga rum

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-09-12

•

Protokoll från möte med Världsarvsrådet

•

SKL: PM ang Informationssäkerhet och outsourcing av ITverksamhet med anledning av informationsläckage hos
Transportstyrelsen

•

SKL: Pressmeddelande Investeringar och effektiviseringar
nödvändiga framöver

•

SKL: Förbundsavgift 2018 till Sveriges kommuner och Landsting
SKL: Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga
rättigheter

•

Nyhetsbrev från Migrationsverkets mottagningsenhet

•

Konkursbeslut: Helsinge Restaurang Nöje & Event AB i
likvidation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 126

2017-09-12

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
 Ekonomiskt stöd för deltagande i Landsbygdsriksdagen 2018


Beslut om stöd till byalag 2017-06-21



Beslut om bidrag till kamratmåltid 2017-07-18



Kommunstyrelsens planutskott 2017-05-23, 2017-06-08,
2017-08-22

Justerandes signatur



Kommunstyrelsens allmänna utskott 2017-05-18, 2017-08-24



Allmänna utskottets beslut 2017-08-24 § 96 Finansiering av inköp av
läsplattor för förtroendevalda

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 127

2017-09-12

Dnr 2017-000037 - 000

Redovisning från kommunens bolag
Sammanfattning
Kommunens bolag Hudiksvallsbostäder ordförande Anna-Karin Keisu och VD
Nils-Erik Blomdahl, Fiberstadens ordförande Barry Gustavsson och VD Bia
Larsson, Visit Glada Hudiks ordförande Sven-Åke Thoresen och VD Per
Jerpsgård och Hälsinglands museums ordförande Ann-Margret Knapp och chef
Gunilla Stenberg redovisar respektive bolags och stiftelses verksamhet och
resultat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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