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§ 176

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar bland annat om att antalet årsarbetare
har ökat från 3 511 år 2016 till 3 610 år 2017, sjukfrånvaron är strax under 6,73
% jmf med samma period 2016 som då var 7,15 %, långtidssjukfrånvaron har
minskat från 59 % till 55 %.
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar att prognosen för social- och
omsorgsnämnden visar en större avvikelse från budget än vid förra
redovisningen från -37 miljoner kr till -42 miljoner kronor, redovisar också
lösningar/åtgärder som görs för att komma till rätta med de ökade kostnaderna
inom nämnden.
Kommunstyrelsen har utifrån uppsiktsplikten även tagit in extern hjälp till
social- och omsorgsnämnden för att komma tillrätta med det ekonomiska
underskottet
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Dnr 2017-000430 - 060

Ändrad firmateckning 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef
Bengt Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Jan Kroppegård, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka, utföra
och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar,
exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag,
samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor
Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika
Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir Filipovic. Ordinarie
attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Samir Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och
Christina Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Samir Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och
Christina Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets
allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets
allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
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stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms
musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar,
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg, Erik Andersson och Ulrika Sundberg
att, två i förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam samt
kommunchef Bengt Friberg att uppta nya lån och omsätta lån inom av
kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna skuldförbindelse, samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist
att teckna borgen inom av kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande
ny upplåning och omsättning av lån för kommunens bolag.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen önskar ändring av kommunstyrelsens beslut 2017-10-10
§137 gällande firmateckning för 2018..
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 7 november 2017


Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 130

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Samtliga berörda
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Dnr 2017-000429 - 042

Upplåningsramar och kommunal borgen 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2018 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 240 mkr (varav va-renhållning 41 mkr). Kommunens nyupplåning
förorsakas genomförda och kommande investeringar i hamnområdet samt
planer på investeringar i nytt äldreboende,
att under 2018 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 65 mkr (varav va-renhållning 24 mkr).
att under 2018 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 80 mkr gällande nyupplåning och med 230 mkr avseende
omsättning av lån.
att under 2018 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) 15 mkr gällande nyupplåning och med 13 mkr avseende
omsättning av lån.
att under 2018 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 4 mkr avseende omsättning av lån.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006 § 75, om borgenspolicy, fordras årsvis
beslut om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar
för kommunens egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 7 november 2017 § 131


Tjänsteutlåtande 7 november 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000402 - 049

Ansökan om tilläggsanslag, Överförmyndarnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att täcka eventuellt underskott för arvode till gode män för ensamkommande
barn i samband med bokslut 2018.
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har tilldelats en nettobudgetram på 4 487 614 kr.
Inför 2018 upphör statsbidraget för ensamkommande barn som kom före 1 juli
2017. Detta statsbidrag täckte kostnader till arvode för barnens gode män. Barn
som kommer efter den 1 juli 2017 får överförmyndarnämnden del av ett
schablonbidrag på 26 000 kronor per barn.
Detta innebär att det saknas medel till arvode till gode män för
ensamkommande barn motsvarande 1 050 tkr för nästa år. För 2019 beräknas
summan bli ca 360 tkr och för 2020 beräknas summan bli 108 tkr. Anledningen
är att barnen fyller 18 år och då upphör godmanskapet.
För att minska de ekonomiska konsekvenserna sänkte överförmyndarnämnden
arvodet till gode män till ensamkommande barn från och med 1 juli 2017.
Enligt Föräldrabalken har gode män rätt till ett skäligt arvode.
Överförmyndarnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om ett
tilläggsanslag på 1 050 tkr för att klara kostnaderna för arvoden till gode män
för ensamkommande barn under 2018.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 132


Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 16 oktober 2017

Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden
Ekonomienheten
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§ 180

Dnr 2017-000427 - 001

Stöd till social- och omsorgsnämnden för att få
budgeten i balans
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 250 tkr för att inom ramen för sin uppsiktsplikt säkerställa och bidra
till att förvaltningarna tar strategiskt korrekta inriktningsbeslut, samt
att medlen tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun står inför stora utmaningar. Inte minst PWC:s
långtidsprognos talar sitt tydliga språk. Redan under innevarande år riskerar
kommunen att göra ett underskott, om inte det sätts in åtgärder, för att parera
den annars negativa utvecklingen. Åtgärderna ska beslutas i nämnderna och
kommunstyrelsen ska inom ramen för sin uppgiftsplikt, som stipuleras i
Kommunallagen 6 kap 1 §, säkerställa och bidra till att förvaltningarna tar
strategiskt korrekta inriktningsbeslut. Sökta medel kommer att användas till
chefsstöd, fördjupande analyser och konsultstöd med kringtjänster
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 129


Tjänsteutlåtande 7 november 2017

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Social- och omsorgsnämnden
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Dnr 2017-000360 - 017

Dellenbygdens servicecenter i Delsbo
Kommunstyrelsen beslutar
att Dellenbygdens servicecenter i Delsbo är på plats i bibliotekets lokaler, senast
vid årsskiftet 2017/2018,
att bemanning sker via ett bemanningsschema som följer bibliotekets
öppettider,
att kommunledningsförvaltningen är samordningsansvarig för verksamheten i
Dellenbygdens servicecenter i Delsbo, samt
att verksamheten ska utvärderas två år efter genomförandet.
Sammanfattning
Etablering av ett kommunalt servicecenter i Dellenbygden/Delsbo berör
samtliga förvaltningar i kommunen samt ENIG, Hudiksvalls Näringslivs AB
och Visit Glada Hudik.
Kommunledningen har via kommunstyrelsen gett förvaltningen i uppdrag att
etablera ett kommunalt servicecenter i Delsbo. Centret kommer att bemannas
av personal från kommunens förvaltningar och bolag. Inom förvaltningarnas
förutsättningar bemannas inledningsvis Dellenbygdens servicecenter i Delsbo
enligt ett schema baserat på bibliotekets öppettider alla dagar i veckan.
Lämpligast lokal för ändamålet är biblioteket i Delsbo. Dessutom utgör dess
personal och den kommande nya generationen a bok-, service- och
demokratibuss, i kombination med servicecenters uppdrag, en spännande
möjlighet till utveckling inom medborgarkommunikation.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Patrik
Nilsson (SD), Håkan Rönström (M) och Bengt Sahlin (MP) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande
tillägg:
att avsätta likvärdiga medel som i Forsa (1,5 miljoner) till övriga kommundelar i
relation till invånarantalet.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Caroline
Schmidts förslag.
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Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 133


Tjänsteutlåtande 9 november 2017

Beslutet skickas till

Olle Persson
Biblioteket Delsbo
Samtliga förvaltningar
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Dnr 2017-000457 - 106

Rapportering från projektet Enig
Sammanfattning
Teamledare Maria Brenner-Jakobsson rapporterar till kommunstyrelsens om
projektet Enig och arbetet med ungdomar och unga vuxna som varken arbetar
eller studerar.
ENIG är resultatet av ett utvecklingsarbete mellan kommunens
arbetsmarknadsenhet, socialtjänsten och kommunledningsförvaltningen i
samråd med Arbetsförmedlingen, som syftar till att finna tätare former för
samverkan mellan myndigheter som arbetar med ungdomar och unga vuxna
som varken arbetar eller studerar. ENIG arbetar enligt konceptet "En
gemensam ingång" som innebär att berörda myndigheter samlokaliseras och
samverkar kring individen i syfte att underlätta etableringen i arbets- och
samhällslivet för unga.
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§ 183
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Dnr 2016-000218 - 037

Återrapport ang barn och ungas delaktighet i
kommunala beslutsprocesser
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i april 2017:
att ge samtliga nämnder ett särskilt uppdrag att öka barns och ungas delaktighet
i kommunala beslutsprocesser med utgångspunkt i deras vardagsmiljöer, särskilt
fokus läggs på att inkludera de som upplever låg grad av delaktighet
att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att samordna och följa upp arbetet
med att, tillsammans med övriga nämnder, utarbeta en handlingsplan för barns
och ungas delaktighet,
att kommunstyrelsen får en återrapport under andra kvartalet 2017 om hur
arbetet har fortlöpt, samt
att kommunfullmäktige får en återrapport i samband med bokslut.
Folkhälso- och ungdomsstrateg Jenny Alvolin redovisar för kommunstyrelsen
arbetet med handlingsplanen, syfte, organisation, aktiviteter, vad som är
genomfört och nästa steg.
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§ 184

2017-12-05

Dnr 2016-000052 - 170

Styrdokument för krisberedskap 2015-2018
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna krisledningsplanens styrdokument.
Sammanfattning
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Krisledningsplan för
Hudiksvalls kommun. Planen är framtagen i händelse av att en extraordinär
påfrestelse inträffar i kommunen.
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Styrdokument för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. I styrdokumentet ska kommunerna
redovisa till staten hur man jobbar med de åtagande, som Lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och beredskap föreskriver.
Förslaget har processats i respektive kommun. Krisledningsplanen och
styrdokumentet har antagits av kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.
Kommunfullmäktige beslutade om Krisledningsplanen och kommunstyrelsen
ska behandla styrdokumentet efter det att ett godkännande av Krisledningsplan
beslutats i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige godkände
krisledningsplanen 25 april 2016.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 134
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2016-04-25 § 60
Styrdokument 2015-2018, 2016-02-12

Beslutet skickas till

Norrhälsinge räddningstjänst
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§ 185

2017-12-05

Dnr 2017-000403 - 001

Kommunstyrelsens stärkta roll enligt Nya
kommunallagen 6 kap § 8
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att delegera till kommunstyrelsen rätt att besluta över andra nämnder enligt
förslaget
Sammanfattning
Den nya kommunallagen 6 kapitlet § 8 ger kommunerna möjlighet att inom
tydliga ramar ge kommunstyrelsen rätt ta beslut som påverkar andra nämnders
verksamhet. En sådan ordning ger ökade möjligheter att styra verksamheten i
kommunen. Kommunstyrelsens samordnande roll stärks och förutsättningarna
för att anlägga ett helhetsperspektiv på hela den kommunala verksamheten
ökar.
Att kommunstyrelsen ges vissa beslutsbefogenheter som rör de övriga
nämndernas verksamhet innebär inte att nämnderna är underordnad
kommunstyrelsen. Nämnderna har fortfarande en självständig roll i den
kommunala organisationen.
Kommunstyrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som rör andra nämnders
myndighetsutövning, tillämpning av lag eller andra ärenden som i övrigt rör
enskilda. Det får heller inte ges någon generell beslutanderätt till
kommunstyrelsen utan den ska preciseras av kommunfullmäktige så det blir
tydligt.
Kommunstyrelsens beslutsbefogenheter sträcker sig bara så långt som
kommunfullmäktige bestämmer.
Följande beslut föreslås delegeras till kommunstyrelsen:

Justerandes signatur



Övergripande ekonomiska åtgärder för ekonomi i balans t ex
anställningsstopp, inköpsstopp.



Kommunövergripande politiska prioriteringar i form av riktlinjer, regler
och handlingsplaner som utgår från fullmäktiges mål och riktlinjer



Övergripande beslut som rör personal, t.ex. ändra
tjänstemannaorganisationen, samla specialkompetenser för att uppnå
positiva samordningseffekter



Övergripande beslut om miljö och säkerhet

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-12-05



Avgöra tvist mellan nämnder



Rätt att ge direktiv till nämnderna (gäller inte myndighetsutövning)



Beslut i principiellt och kommunstrategiska viktiga frågor

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 135


Tjänsteutlåtande 31 oktober 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 186

2017-12-05

Dnr 2017-000399 - 003

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder att gälla från 1
januari 2018,
att det inom kommunstyrelsen skall finnas ett allmänt utskott och ett plan- och
utvecklingsutskott, och
att föreslaget stycke om ordförandes uppdrag förs in i respektive nämnds
reglemente.
Sammanfattning
Eftersom en del lagändringar skett sedan gällande reglementen för
kommunstyrelsen och nämnder antogs, har det funnits anledning att revidera
reglementena.
Revideringen har gjorts med Sveriges kommuner och landstings förslag till
normalreglementen för styrelsen och nämnderna samt nya kommunallagen som
utgångspunkt.
I förslaget har styrelsens och nämndernas reglementen slagits ihop till ett
dokument, där den första delen är gemensam för alla och i den andra delen
regleras styrelsens och nämndernas specifika uppdrag var för sig.
Allmänna utskottet har förtydligat respektive nämnds ordförandes åliggande
enligt följande:
Det åligger nämndens ordförande att
1. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
2. främja samverkan mellan nämnden och styrelsen, kommunens övriga
nämnder och fullmäktige samt
3. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(50)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 136


Tjänsteutlåtande 9 november 2017



Förslag 9 november 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 187

2017-12-05

Dnr 2017-000404 - 001

Föräldraledighet och sjukersättning för
förtroendevalda enligt Nya kommunallagen 14 kap 18
§ (ekonomiska ersättningar)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förtroendevald kan vara föräldra- och sjuklediga om de har politiska uppdrag
på 40 % och mer. De ersätts på liknande sätt som anställda vilket innebär en
kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån.
att godkänna ledigheten och besluta om villkoren delegeras till
kommunstyrelsen,
att utse ersättare delegeras till berörd nämnd eller styrelsen, samt
att arvode till ersättaren utbetalas enligt reglementet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om bestämmelser om ekonomiska
ersättningar m m till förtroendevalda i Hudiksvalls kommun som gäller från och
med 1 januari 2015
Den nya kommunallagen 14 kapitlet 18 § ger kommunfullmäktige möjlighet att
besluta att vissa förtroendevalda ska få ekonomiska och andra förmåner som
svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för dem som är anställda
hos kommunen. Beslutet grundar sig på 2014 års demokratiutrednings förslag
att förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av
heltid ska få vara föräldraledig under en tidsbegränsad period eller få vara ledig
för nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom
Förvaltningens personalenhet har utarbetat ett förslag som innebär att arvode
kan utgå till förtroendevalda som är föräldra- och sjuklediga. Detta gäller endast
förtroendevalda som har politiska uppdrag på 40 % eller mer av heltid eller
mer. En ersättning motsvarande eventuell skillnad mellan försäkringskassans
ersättning upp till 80 %.av den tidigare arvodesnivån. De förtroendevalda som
omfattas är kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice
ordförande, ordförande i nämnder, kommunalråd och oppositionsråd som har
ett sammanlagt uppdrag på 40 % av heltid. Förslaget innebär att de
förtroendevalda på liknande sätt som anställda. kompenseras för
mellanskillnaden mellan det den förtroendevalda får av Försäkringskassan och
det arvode personen har upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Ledigheten ska ske genom en formell ansökan. Kommunstyrelsen föreslås få
delegation från kommunfullmäktige att godkänna ledigheten och besluta om
villkoren och att utse ersättare för den som är ledig föreslås delegeras till berörd
nämnd/styrelse.
Om kommunfullmäktige godkänner förslaget skall det dels tillföras
”bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda i Hudiksvall” och dels i
reglementena för nämnder och styrelsen.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
ändringen att det ska gälla de som har politiska uppdrag på 40% och mer.
Patrik Nilsson (SD), Bengt Sahlin (MP), Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm
(M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Majvor Westberg-Jönssons
förslag till ändring.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 137


Tjänsteutlåtande 9 november 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Kommunstyrelsen

§ 188

Dnr 2017-000428 - 003

Arbetsordning för kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar
att göra följande ändringar i förslaget:
under 27 § andra stycket ändra till att ett kort inlägg ska tillåtas på högst en
minut, samt i 27 § fjärde stycket ändra till att ordföranden får ta ifrån talaren
ordet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, med kommunstyrelsens ändringar, anta arbetsordning för
kommunfullmäktige att gälla från 1 januari 2018
Sammanfattning
Eftersom en del lagändringar skett sedan gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige antogs, har det funnits anledning att revidera
arbetsordningen.
Revideringen har gjorts med Sveriges Kommuner och Landstings normal
arbetsordning och nya kommunallagen som utgångspunkt.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
följande ändringar:
under 27 § andra stycket ändra till att ett kort inlägg ska tillåtas på högst en
minut, samt i 27 § fjärde stycket ändra till att ordföranden får ta från talaren
ordet.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Majvor
Westberg-Jönsson ändringar.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017


Tjänsteutlåtande 3 november 2017



Arbetsordning 3 november 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Kommunstyrelsen

§ 189

Dnr 2017-000365 - 420

Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse
(VÅG)
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen enligt allmänna utskottets förslag till yttrande.
Sammanfattning
Länsstyrelserna liksom centrala myndigheter och kommuner har genom
vattenmyndighetens åtgärdsprogram för förvaltningsperioden 2016-2021 fått i
uppdrag att genomföra ett antal administrativa åtgärder för att bidra till att
uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Hudiksvalls
kommun ges möjlighet att inkomma med synpunkter på länsstyrelsens
vattenförvaltningsåtgärder. VÅG är i överlag ett bra dokument som visar vilka
vattenförekomster och åtgärder som är prioriterade. Dessa prioriteringar är en
vägledning även i kommunens vattenförvaltningsarbete. Hudiksvalls kommun
har specifika synpunkter på tre av elva åtgärder. Synpunkterna ska vara
länsstyrelsen tillhanda senast 22 dec 2017.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 138


Tjänsteutlåtande 9 november 2017



Sammanfattning remiss

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-12-05

Kommunstyrelsen

§ 190

Dnr 2017-000066 - 023

Förlängning av tillfälligt tillförordnande av
förvaltningschef för Social- och omsorgsförvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga Reneé Holmbergs tillfälliga förordnande som förvaltningschef för
social och omsorgsförvaltning med 12 månader under perioden 2018-06-26 -2019-06-25
Sammanfattning
Rekryteringen av en ny förvaltningschef efter Pia Andersson genomfördes
under hösten 2016. Ingen av de sökande bedömdes ha den erfarenhet som
erfordras för den här typen av tjänst. I väntan på en ny rekryteringsprocess
gjordes bedömningen att det vore lämpligt att höra om någon av
verksamhetscheferna inom förvaltningen var intresserad av att gå in som
tillförordnad förvaltningschef till juni 2018. Reneé Holmberg uttalade intresse
och bedömdes lämplig för uppdraget.
I underlaget för beslutet att tillsätta henne angavs att en ny rekrytering skulle
påbörjas under hösten 2017. En rekrytering av en sådan befattning skapar alltid
viss oro i en verksamhet. Med den stora utmaning som förvaltningen står inför
med anledning av det ekonomiska läget, behöver allt fokus ligga på det arbetet.
För det behövs långsiktighet och inte onödig oro i förvaltningen.
Under sin korta tid som tillförordnad förvaltningschef har Reneé gjort ett bra
arbete. Genom att förlänga hennes förordnande med 12 månader ges hon
bättre förutsättningar att komma tillrätt med problemen. Det ger också såväl
för kommunen som för henne ett bättre underlag för att avgöra om hon är
lämpad och intresserad av en tillsvidare tjänst som förvaltningschef för socialoch omsorgsförvaltningen.
Dialog har förts med social- och omsorgsförvaltningens ledning som inte har
något att invända mot att erbjuda Reneé en förlängning av förordnandet som
förvaltningschef under perioden 2018-06-26 -- 2019-06-25.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 139


Tjänsteutlåtande 8 november 2017

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden, Reneé Holmberg, Personalenheten,
Ekonomienheten, Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 191

2017-12-05

Dnr 2017-000368 - 821

Förslag till idrottshall på aktivitetsfabriken
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun förhyr en idrottshall av ROPH 2 AB enligt upprättat
hyresavtal fr o m 1 februari 2018,
att delegera till kommunstyrelsens ordförande att göra erforderliga ändringar i
hyresavtalet,
att finansieringen sker från kommunstyrelsens oförutsedda medel för år 2018
att hyreskostnaderna från 2019 ingår i kultur och fritidsnämndens budgetramar
samt
att tekniska nämnden tecknar hyresavtalet
Sammanfattning
Flera föreningar har under en längre tid påtalat att det behövs fler idrottshallar i
Hudiksvall.
Den 2 oktober 2014 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en parlamentarisk
hallgrupp för en strategisk översyn av kommunens idrottshallar. Hallgruppen
kom fram till att det behövdes en ny idrottshall i Hudiksvalls tätort. Den 6 juni
2016 behandlas hallgruppens rapport i kommunstyrelsen som beslutade att en
ny idrottshall ska beaktas i kommunens översiktsplan och medel har även
avsatts i kommunens investeringsplan.
Roph 2 AB har erbjudit kommunen att hyra en färdig fullstor hall i
Aktivitetsfabriken. Ett förslag till ett traditionellt hyreskontrakt är upprättat som
innebär en hyra motsvarande 1030 m2 och totalt 1 200 000 kronor per år.
Hyrestiden gäller för tiden 1 februari 2018 till och med 31 januari 2028.
Tekniska förvaltningen har granskat hyreskontraktet..

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-12-05

Beslutsgång
Vid kommunstyrelsens sammanträde konstateras att förändring i avtalet bör
göras som reglerar om skador uppkommer när lokalerna uthyres till annan
aktör. Detta ska regleras antingen via hyresavtalet eller ett avtal mellan Kulturoch fritidsnämnden och ROPH 2 AB.
Bengt-Åke Nilsson (C), Annika Huber (S), Håkan Rönström (M), Patrik
Nilsson (SD) och Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag med ovanstående tillägg i avtalet.
Bengt Sahlin (MP) meddelar att han inte deltar i beslutet.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker BengtÅke Nilssons med fleras förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 21 november 2017 § 92


Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

ROPH 2 AB
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 192

2017-12-05

Dnr 2017-000200 - 061

Revidering av bidragsregler för allmänna
samlingslokaler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagna regler för driftsbidrag till allmänna samlingslokaler.
Sammanfattning
Nu gällande regler för driftsbidrag till allmänna samlingslokaler fastställdes av
kommunfullmäktige 1982-12-16 och reviderades 1995-12-19. I dessa gällande
regler klargörs hur bidraget ska räknas ut. Det är dock otydligt vilka
samlingslokaler som kan få bidraget. I förslaget till nya regler förtydligas vilka
samlingslokaler som har möjlighet att få bidraget.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 128


Kultur- och fritidsnämndens protokoll 8 maj 2017 § 41



Reglemente 17 maj 2017



Bilaga 1, 17 maj 2017

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 193

2017-12-05

Dnr 2017-000438 - 019

Investeringar i Sörforsa centrum och Hudiksvalls
centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att ur kommunstyrelsens investeringsbudget för ospecificerade investeringar
avsätta upp till 1,5 Mkr för utveckling av centrum i Sörforsa och upp till 3 Mkr
för utveckling av centrum i Hudiksvall under 2018, samt
att delegera till planutskottet att besluta om vilka konkreta objekt i Sörforsa
respektive Hudiksvall som ska bli föremål för investeringarna.
Sammanfattning
I kommunstyrelsens investeringsbudget 2018-2021 avsätts 10 Mkr för
ospecificerade investeringar år 2018. Kommunledningsförvaltningen har fått i
uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att ge förslag på användning av delar
av dessa investeringsmedel.
Kommunen har genom planutskottet initierat frågor som rör utvecklingen av
centrum i Sörforsa (ev. även andra områden som rör Sörforsa, t ex
bostadsutveckling). Den 29 november hålls en medborgardialog som
kommunen bjuder in till. Kommunledningsförvaltningen anser att det är
angeläget att det finns ekonomiska resurser för att kunna genomföra åtgärder
som kan bli resultatet av medborgardialogen. Därutöver erinrar förvaltningen
om att det finns ett sedan tidigare påbörjat, men inte avslutat, arbete med att
utveckla centrum i Sörforsa. Rimligen bör en del av medlen i kommunstyrelsens
investeringsbudget för 2018 kunna användas för detta ändamål. Förslagsvis ska
upp till 1,5 Mkr avsätts för Sörforsa centrum.
Kommunen har sedan tidigare haft en dialog med företrädare för handel,
fastighetsägare och andra näringar med fokus på att utveckla Hudiksvalls
centrum. Flera av de frågeställningar som väckts har bäring på investeringar i
och kring gågatan, torg och parkmiljöer. För att få kraft i detta
utvecklingsarbete behöver ekonomiska resurser avsättas ur medlen i
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2018. Förslagsvis ska upp till 3 Mkr
användas till detta.
För både Sörforsa och Hudiksvalls centrum är det angeläget med en dialog med
berörda om hur medlen bäst kan användas. Kommunstyrelsen bör delegera till
planutskottet att besluta om vilka mer konkreta områden som ska bli föremål
för dessa investeringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Patrik Nilsson (SD), Annika Huber (S) och
Birgitta Medin (M) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till planutskottets
förslag med följande tillägg:
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda Servicecenter i övriga
kommundelar, samt att utredningen skall presenteras på kommunstyrelsen i
april 2018.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till planutskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Jan-Erik
Jonssons mfl tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Monika Stigås (KD önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 21 november 2017 § 93


Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Tekniska nämnden
Hans Gyllow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 194

2017-12-05

Dnr 2010-000174 - 501

Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande spår för
Ostkustbanan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag till utställningsutlåtande, samt
att anta förslag till tematiskt tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen
för dubbelspår på Ostkustbanan.
Reservation
Emot förslaget och till förmån för eget förslag reserverar sig Bengt Sahlin (MP)
Emot förslaget och till förmån för Jonas Holms förslag reserverar sig Jonas
Holm (M), Birgitta Medin (M) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Tematiskt tillägg till översiktsplan gällande spår för Ostkustbanan har varit
utställt under tiden 30 augusti till 30 oktober 2017. 197 yttranden har kommit
in. Majoriteten av svaren är från privatpersoner. 20 yttranden kommer från
statliga myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket, regionala institutioner,
kommuner, politiska partier, föreningar och företag med fler.
Tillförordnad planeringschef Kerstin Oremark presenterar ett förslag till
utställningsutlåtande som jämte förslag till antagningshandling ska tillställas
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Caroline Schmidt (C), JanErik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att förslaget till
utställningsutlåtande godkänns, samt att förslag till tematiskt tillägg till den
kommuntäckande översiktsplanen för dubbelspår på Ostkustbanan antas.
Jonas Holm (M) yrkar avslag på utställningsutlåtandet och på det tematiska
tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen för dubbelspår på
Ostkustbanan.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Bengt Sahlin (MP) yrkar:
att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för att invänta och ta del av
Trafikverkets utredning och samråd för den västra korridoren innan slutgiltigt
beslut tas, att utreda möjligheten att i samband med allmänna val i september
2018 erbjuda medborgarna att förorda östra eller västra korridoren i en lokal
folkomröstning under förutsättning att Trafikverket inte redan fattat beslut i
frågan. Beslut angående lokal folkomröstning bör tas i KF december 2017, samt
att över partigränserna samverka för att passagerartågen även i framtiden skall
stanna i kommunen.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Bengt Sahlins
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsens avslår detta. Ärendet ska
således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Annika
Hubers m.fl förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Annika Hubers m.fl förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Annika
Hubers m.fl förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Jonas Holms m.fl
förslag röstar NEJ.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika
Huber (S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Daniel
Pettersson (V), Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke
Nilsson (C) röstar JA.
Jonas Holm (M), Birgitta Medin (M), Bengt Sahlin (MP) och Patrik Nilsson
(SD) röstar NEJ.
Kommunstyrelsen har alltså, med 11 Ja-röster mot 4 Nej-röster, bifallit Annika
Hubers m.fl förslag.
Monika Stigås önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker Jonas Holms
förslag.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 24 november 2017

Justerandes signatur



Planutskottets protokoll 21 november § 86



Tematiskt tillägg till översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan,
planhandling



Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för dubbelspår på Ostkustbanan i
Hudiksvalls kommun



Utställningsutlåtande nr 2, antagandehandling
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Dnr 2017-000397 - 001

Förfrågan från Kommunalförbundet Södra Hälsingland
(KFSH) om fördjupad samverkan i Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara förfrågan enligt kommunledningsförvaltningens reviderade yttrande.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande svar till
Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) :
Hudiksvalls kommun vill tacka för den förfrågan om samverkan som vi
mottagit från er. Vi har på avstånd följt det samarbete som de 3 sydliga
kommunerna i Hälsingland har inom ramen för ert kommunalförbund och kan
konstatera att ni varit framgångsrika.
Som ni vet så har Hudiksvall och Nordanstig sedan många år också ett
samarbete kring räddningstjänsten och kris/säkerhet. Det samarbetet är
organiserat med en gemensam nämnd, Norrhälsinglands miljö och
räddningsnämnd, som ingår i Hudiksvalls kommuns nämndsorganisation. Vi är
också nöjda med vår verksamhet, men delar er uppfattning att en samverkan
inom den här typen områden har sina skalfördelar om man samverkar i ännu
större grupperingar. Det samarbete som vi redan idag har med er upplever vi
mycket positivt.
Vi har just genomfört ett stort generationsskifte i förvaltningen och förändrat
det inre arbetet inom räddningstjänsten med bland annat en ny
ledningsorganisation. Från och med 2018-01-01 kommer också
verksamhetschefen för räddningstjänsten att tillika vara förvaltningschef för
Bygg-, miljö och räddningsförvaltningen. Vår bedömning är därför att det inte
vore lämpligt att bryta upp den organisationen och utreda en helt ny. Däremot
vill vi gärna ha ett fortsatt samarbete utan att nödvändigtvis gå in en gemensam
organisation. Eftersom regelverket kring möjligheterna att köpa och sälja
tjänster mellan kommuner sannolikt kommer att luckras upp, skulle det kunna
bli en intressant form för fördjupat samarbete
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Annika Huber (S), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Birgitta Medin (M) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Södra Hälsingland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

32(50)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 196

2017-12-05

Dnr 2017-000458 - 260

Eventuellt förvärv av skogsfastigheterna Östanbräck
4:2 och 4:3
Kommunstyrelsen beslutar
att ordförande i kommunstyrelsen, tillsammans med tjänstemän lämpade för
uppgiften, förvärvar skogsfastigheterna Östanbräck 4:2 och 4:3, om beloppet
understiger kommunstyrelsens delegation och är rimligt.
Sammanfattning
Skogsfastigheterna Östanbräck 4:2 och 4:3 är delvis belägna inom det
sekundära/yttre skyddsområdet för vattentäkten. Ett förvärv at fastigheterna
ger kommunen bättre möjligheter att skydda vattentäkten. Finansieringen av
förvärvet föreslås ske genom avyttring av del av kommunens skogsinnehav.
Beslutsgång
Annika Huber (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Tekniska nämnden
Jan Kroppegård
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Dnr 2017-000414 - 048

Ansökan från Företagarna Hudiksvall om kampanjstöd
för Ostkustbanans alternativ väst
Kommunstyrelsen beslutar
att avvisa ansökan. Frågan saknar för närvarande aktualitet eftersom
kommunen beslutat att enbart gå vidare med enbart förslag om östlig dragning
av dubbelspåret genom staden.
Sammanfattning
Föreningen Företagarna har inkommit med ansökan om kampanjstöd för att
marknadsföra och utreda det västliga alternativet av Ostkustbanans dragning
genom Hudiksvall.
Kommunen har, delvis tillsammans med Trafikverket, utrett Ostkustbanans
dragning genom Hudiksvalls stad. Utredningarna har gjorts med stöd av större
välrenommerade konsultbyråer och föranletts av det behov av fördjupad
kunskap som efterfrågades vid tidigare utställning. Utredningarna har därefter
bearbetats inför den utställning som genomförts.
Utredningar och planförslag finns att ta del av på kommunens hemsida.
Trafikverket utreder för närvarande såväl en östlig som västlig dragning av
dubbelspåret genom Hudiksvalls stad. I den samrådshandling som Trafikverket
kommer att presentera förväntas båda alternativen finnas med. Kommunen har
även en pågående process med utarbetandet av en kommuntäckande
översiktsplan.
Kommunstyrelsen beslutade tidigare § 18 2016-02-02 att gå vidare med enbart
det östra alternativet gällande Ostkustbanans dragning genom staden. Beslut
om förnyad utställning av förslaget till tematiskt tillägg för dubbelspår på
Ostkustbanan togs i kommunstyrelsen § 102, 2017-08-22 . Beslut om
utredningar togs i kommunstyrelsen 2016-12-06 § 216. Samtliga beslut togs i
stor politisk enighet.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 21 november 2017 § 87


Tjänsteutlåtande 21 november 2017



Ansökan 27 oktober 2017

Beslutet skickas till Föreningen Företagarna

Justerandes signatur
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Dnr 2016-000409 - 035

Medborgarförslag angående fler hyreslägenheter i
centrala Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget därmed är besvarad
Sammanfattning
Kerstin Ersson, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om att skapa fler
centralt belägna hyreslägenheter genom att bygga på 1-2 våningsplan på
befintlig fastighet på N Kyrkogatan 33-35 och dels bygga bostäder i
parkområdet mellan Surbrunnsgatan och Gjutaregatan ned mot
Drottninggatan.
Det råder en brist på bostäder i Hudiksvalls kommun. Detta märks inte minst i
centrala Hudiksvall. Bristen har flera orsaker varav den kanske viktigaste är att
bostadsbyggandet har varit lågt under senare decennier: Under 1970-talet
byggdes det 1.439 bostäder i flerbostadshus i kommunen och under 1980-talet
1.096 st. Under 1990-talet sjönk produktionen till 393 st och under det första
decenniet på 00-talet stannade produktionen på 46 st sådana bostäder.
Nu på senare år har bostadsproduktionen kommit igång igen. AB
Hudiksvallsbostäder och privata bostadsutvecklare har skapat hyres- eller
bostadsrätter i bl.a. centrala Hudiksvall. I skrivande stund pågår byggnationen
av bostäder på Djupestrand och Parkhyllan. Inom något år väntas ett större
antal bostäder finnas tillgängliga på Kattvikskajen samtidigt som det finns
beslutade planbesked och bygglov på ytterligare flerfamiljsbostäder i centrala
Hudiksvall, bland annat i närheten av de områden som är nämnda i
medborgarförslaget. Kommunstyrelsen har därutöver tagit beslut om att ta fram
en s.k. planbank, dvs hålla en beredskap för nya bostäder.
De områden som Kerstin Ersson föreslår för bostäder omfattas av detaljplaner.
På området Norra Kyrkogatan medger detaljplanen bl.a. bostäder om en högsta
byggnadshöjd av 26 respektive 23 meter över nollplanet. Parkområdet mellan
Surbrunnsgatan och Gjutaregatan måste först planändras om det skulle byggas
bostäder på platsen.
Hudiksvallsbostäder har yttrat sig över medborgarförslaget och anger följande:
Det kommunala bostadsbolaget arbetar aktivt med att titta på alla möjligheter
för bostadsbyggande i Hudiksvalls kommun och har över tid också lyckats
genomföra en del projekt. Det finns många möjligheter till förtätning i
Hudiksvalls stad. De som redovisas i medborgarförslaget är exempel på några.
De är dock inte aktuella för tillfället, men finns givetvis med som möjligheter i
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framtiden. Hudiksvallsbostäders närmaste planer beträffande nyproduktion i
centrala Hudiksvall fokuseras till Kattvikskajen där förhoppningsvis byggstart
kan ske år 2019.
Kommunledningsförvaltningen håller med förslagsställaren om att det är
angeläget att det skapas tillgängliga bostäder av olika slag i staden och även i
övriga kommunen. Som framgår av det som redovisats pågår eller planeras ett
antal bostadsproduktionsprojekt i staden. AB Hudiksvallsbostäder, som är
ägare av bostäderna på N Kyrkogatan, bedömer att de föreslagna områdena inte
är aktuella för tillfället. Mot den bakgrunden kan inte förslaget bifallas.
Kommunledningsförvaltningens förslag är att avslå medborgarförslaget
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 142


Tjänsteutlåtande 6 november 2017



Medborgarförslag 5 oktober 2016

Beslutet skickas till

Kerstin Ersson
Hans Gyllow
AB Hudiksvallsbostäder

Justerandes signatur
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Dnr 2013-000063 - 035

Medborgarförslag, Förslag till förändring av rutiner för
meddelande av beslut.
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ulf Nilsson föreslår i medborgarförslag att beslut och meddelanden från
kommunen kan skickas ut på valfritt medium, detta för att förenkla utsändande,
spara miljön och skapa valfrihet.
Det finns redan i dag möjlighet att få beslut och meddelanden via e-post, om
man önskar och meddelar detta. Till hösten kommer, samtliga ledamöter och
ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samtliga nämnder, att få
tillgång till en läsplatta och, i samband med detta, kommer alla att få möjlighet
att få handlingar och protokoll digitalt. Planen är också att när ny mandatperiod
startar ska samtliga ärenden, handlingar och protokoll enbart skickas digitalt.
Sekretessbelagda handlingar behandlas enligt särskilda regler och rutiner.
Idag finns protokoll från samtliga nämnder, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige samt kallelser med handlingar inför sammanträden för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, utlagda på kommunens webbplats.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 143


Tjänsteutlåtande 30 juni 2017



Medborgarförslag 13 februari 2013

Beslutet skickas till

Ulf Nilsson
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Dnr 2015-000135 - 008

Motion om rekryteringsenheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionens första att-sats dvs att kommunens rekryteringsenhet
organiseras under kommunstyrelsens personalenhet, samt
att i övrigt anse motionen besvarad
Sammanfattning
Tommy Ljung (M) har i en motion föreslagit att kommunens rekryteringsenhet
organiseras under kommunstyrelsens personalenhet istället för som idag under
social- och omsorgsnämnden och att man undersöker möjligheten till
nollbudgetering.
Den 7 maj 2015 beslutade kommunstyrelsen att en översyn av
rekryteringsenheten skulle göras av en extern utredare. Syftet var att minska
antalet visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställda om social- och
omsorgsförvaltningen samt begränsa eller upphöra med delade turer. Utifrån
den utredningen har social- och omsorgsförvaltningen gjort en handlingsplan
som löpande följs upp av kommunstyrelsens allmänna utskott.
Den 10 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen att rekryteringsenheten inom
social- och omsorgsnämnden ska överföras till kommunledningsförvaltningens
personalenhet från och med 2018-01-01.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till första att-satsen och yrkar att andra att-satsen
ska anses vara besvarad.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Jonas Holms förslag
Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet att hon tillstyrker Jonas
Holms förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017


Tjänsteutlåtande 9 november 2017



Motion 25 mars 2015

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 201

Dnr 2016-000385 - 008

Motion om organisationsöversyn inom förskolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad gällande barnskötarna, samt
att i övrigt avslå motionen.
Reservation
Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M) och Birgitta Medin (M).
Sammanfattning
Jonas Holm (M) föreslår i en motion bland annat följande:
-

Återanställa barnskötarna så att denna yrkeskategori får möjlighet
att söka sig till en förskola på 100% tjänstgöring.

-

Tillsätta en utredning för att ta fram konkreta åtgärder som leder
till en omorganisation.

-

Föra över de barnskötare som idag är anställda på 75% och
arbetar via rekryteringsenheten till fasta anställningar på 100% på
en förskola om det så önskas av den individen.

Lärandenämnden behandlade motionen den 3 mars 2017 och föreslår att
motionen ska avslås i sin helhet. Kommunledningsförvaltningen hänvisar i ett
yttrande att den 10 oktober 2017 beslutade kommunstyrelsen i samband med
ändrad organisation av rekryteringsenheten att tillfälligt erbjuda barnskötare
vakanta tjänster inom lärandeförvaltningen.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker Jonas
Holms förslag.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 16 november 2017 § 145


Tjänsteutlåtande 17 oktober 2017



Lärandenämndens protokoll 3 mars 2017 § 18



Motion 22 september 2016

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 202

Dnr 2017-000240 - 008

Motion om utveckling av hela Hudiksvalls kommun exemplet Sörforsa
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen i den del som avser utredningsuppdraget samt
att i övrigt anse motionen besvarad
Sammanfattning
Sven Bergström Trolin (C) föreslår i en motion:
-

att kommunens planeringschef får i uppdrag att se över och
komma med förslag för att säkerställa en rättvis resursfördelning i
kommunen:

-

att berörda nämnder ges i uppdrag att se över rutiner och
arbetssätt så att de olika kommundelarna behandlas likvärdigt

-

att det i budgetarbetet för 2018 och framåt skall beaktas behovet
av nödvändiga och kraftfulla kommunala satsningar också i
kommundelarna utanför Hudiksvalls tätort.

Tekniska förvaltningen undersökte för åren 2007, 2011 och 2012 hur resurserna
fördelades i kommunen.
2007

2011

2012

Total investering (kkr)

82 135

149 773

156 890

Varav taxefinansierad verks

7 375

27 270

27 875

Hudiksvall

61%

50%

64%

Forsa/Näsviken

5%

7%

4%

Iggesund/Njutånger/Enånger

10%

11%

8%

Dellenbygden

4%

12%

11%

Investeringar alla

17%

10%

4%

Kommunnät

3%

10%

9%
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Tekniska förvaltningen uppger att kommunen har flera kommunala
anläggningar i Hudiksvalls stad som ska underhållas/renoveras/byggas så läggs
storleksmässigt också mer pengar där men inte procentuellt sett.
Underhållsbudgeten fördelas jämnt i och med att driftbudgeten läggs utifrån
storlek på fastighet (skola, förskola, särskilt boende mm).
Utifrån 2017 års investeringsbudget kan konstateras att pengarna är ganska jämt
fördelade vad gäller fastighetsprojekt. Satsningar på en ny förskoleavdelning har
gjorts i Delsbo, några befintliga förskolor i Hög, Iggesund, Norrbo, Näsviken
och Hudiksvall (Håstahöjden) har rustats upp. När det gäller skolor har
investeringar gjorts i Idenor, Friggesund, Iggesund och Hudiksvall (Läroverket,
Östra skolan, Skolbyn och Björkberg). investeringar i särskilt boende har
genomförts i Iggesund, Njutånger, Näsviken, Forsa, Delsbo och Hudiksvall
(Tunbacka, fredens Kulle och Håsta).
Utveckling av Forsa centrum

Det pågår ett arbete om hur Forsa centrum kan utvecklas. Projektchef Jan
Kroppegård och planeringschef Hans Gyllow har utarbetat ett förslag på
upplägg i ett både kort- och långsiktigt perspektiv. Den 26 september 2017
beslutade kommunstyrelsens planutskott att ett kostnadsförslag ska tas fram på
renovering/uppfräschning av området kring det nedbrunna vattentornet samt
att en medborgardialog ska genomföras i Forsa där planutskottet deltar.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till motionen i sin helhet.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till planutskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 21 november 2017 § 97


Tjänsteutlåtande



Motion från Sven Bergström Trolin

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2015-000523 - 142

Överenskommelse med arbetsförmedlingen om unga
till arbete (DUA)
Kommunstyrelsen beslutar
att, för kommunstyrelsens räkning, ge kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam i uppdrag att teckna överenskommelsen.
Sammanfattning
Under hösten har det arbetats fram förslag till ny övergripande
överenskommelse som inkluderar en revidering av överenskommelsen om unga
och den utökade samverkan kring nyanlända, samt även till andra vuxna med
långtidsarbetslöshet. Syftet är att samverkan är dels att underlätta både för
arbetsförmedlingen och för kommunen att utföra sina olika åtaganden
relaterade till nyanlända och arbetslösa. Dessutom ska specifika arbetsgivare
knytas till arbetet, för att underlätta för arbetsgivarna på orten att klara sin
framtida kompetensförsörjning.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Per Iversen
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§ 204

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Sundsvallsregionen

Inget att rapportera
Hälsingerådet

Aktuella frågor vid senaste träffen med Hälsingerådet var bland annat:
Varumärket Hälsingland
Kommunernas avtal med polisen
Utredningsdirektiv om samverkan inom IT
Inköp Gävleborg, ägarsamråd
E4 genom Nordanstig
Gemensamt kommunförbund Hälsingland Gästrikland

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-12-05

§ 205

Delegationsbeslut
Sammanfattning
 Allmänna utskottets protokoll 19 oktober 2017 och 16 november 2017


Justerandes signatur

Planutskottets protokoll 24 oktober 2017

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2017-12-05

§ 206

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
 Yttrande om gemensamma villkor för alla föreningar som söker bidrag
hos Hudiksvalls kommun. Dnr 2017-391

Justerandes signatur



Beslut om fördelning av anvisningar år 2018 till kommuner i
Gävleborgs län Dnr 2017-443



Redigerade stadgar för Stiftelsen Hälsinglands museum. Dnr 2017-442



Regionfullmäktiges protokoll 25 oktober 2017



Samordningsförbund Gävleborg protokoll 12-13 oktober 2017



Världsarvsrådets protokoll 29 september 2017



Hudiksvallsbostäders protokoll 27 oktober 2017

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 207

2017-12-05

Dnr 2017-000481 - 102

Begäran om entledigande av uppdrag som ledamot i
parlamentariska gruppen för landsbygdsutveckling Caroline Schmidt (C), samt val av ny ledamot
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Caroline Schmidt (C) från uppdrag som ledamot i parlamentariska
gruppen för landsbygdsutveckling, samt
att till ny ledamot utse Jan-Erik Jonsson (C), Krusänga 110, 820 60 Delsbo.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) meddelar att hon vill avsäga sig uppdraget som ledamot i i
parlamentariska gruppen för landsbygdsutveckling.

Beslutet skickas till

Caroline Schmidt
Jan-Erik Jonsson
Olle Persson
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 208

2017-12-05

Dnr 2015-000035 - 349

Hudiksvalls begäran om prövningstillstånd och
överklagan avseende Hamre
Sammanfattning
Mark- och miljööverdomstolen har valt att inte bevilja Hudiksvalls kommun
prövningstillstånd för överklagan avseende ansvarsfrågan gällande skador vid
släckande av branden i Hamre.
Skälet till att prövningstillstånd inte beviljats är att domstolen bedömt att
kommunstyrelsen är den som ansökt om prövningstillstånd och att
kommunstyrelsen inte kan anses vara sakägare och ansökan har därför avvisats.
Kommunledningsförvaltningen har tittat över ansökan och anser att det inte på
något sätt framgår att det är kommunstyrelsen som har gjort ansökan utan att
det är Hudiksvalls kommun, företrädd av kommunstyrelsens ordförande och
kommunchefen, som gjort framställan. I anledning av detta har
kommunledningen ansett att domvilla bör anföras gällande Mark- och
miljööverdomstolens beslut gällande Hudiksvalls begäran om prövningstillstånd
och överklagan avseende Hamre. Kommunstyrelsen diskuterar detta och är
eniga i att kommunen ska gå vidare i frågan.

Beslutet skickas till

Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 209

2017-12-05

Dnr 2016-000216 - 427

Ansökan om vanadinbrytning vid Brickagruvan,
Friggesund, Bjuråker
Kommunstyrelsen beslutar
att delegera till kommunstyrelsens vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson,
att för kommunens räkning, yttra sig i frågan.
Sammanfattning
Mark- och miljödomstolen har, från Svenska Vanadin AB, fått in en ansökan
om tillstånd till brytning av vanadinhaltig magnetitmalm i dagbrott samt
anläggande av ett anrikningsverk med tillhörande sandmagasin.
Synpunkter på detta ska lämnas in till domstolen senast den 15 januari 2018.

Beslutet skickas till

Majvor Westberg-Jönsson
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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