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Micaela Hedin, PWC § 146,
Kommunrevisorerna Joakim Westlund (C),
Christer Johnsson (S), Lars Sjögren (L),
Anders Olsson (V), Kjell-Olof Hofsberger
(M), Lennart Almstedt (MP) och NilsGöran Strömberg (KD) § 146.

Justerare

Andrea Bromhed

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen tisdag 13 september 2016 kl 14.00,

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Pia Embretsén
Ordförande
Mikael Löthstam
Justerare
Andrea Bromhed
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§ 137

2016-09-06

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg redovisar för kommunstyrelsen, resultaträkningen
för januari – augusti 2016.
Resultatet efter finansnetto är 44,7 Mkr
Avvikelsen mot budget ligger på -27,5 Mkr, totalt för samtliga nämnder.
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med helår 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

5(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 138

2016-09-06

Dnr 2016-000279 - 106

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016 för
Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med Kommuninvest AB:s förfrågan, avsätta 12 000 000 kr i
extrainsats för år 2016 för att snabbare nå upp till högre insatsnivå. Detta
innebär att kommunen uppnår 75 % av insatskapitalet under 2016.
Sammanfattning
Kommuninvest AB efterfrågar i skrivelse 2016-05-23 om kommunens avsikt att
år 2016 erlägga en högre insats än erforderligt till bolaget. Medlem erbjuds efter
stadgeändring möjlighet att göra extrainsatser för att snabbare nå upp till 50 %,
75 % eller 100 % av insatsnivån.
Svaret, som är bindande, ska lämnas senast den 31 oktober och inbetalning ska
ske under 2016.
Allmänna utskottet har föreslagit att 12 000 000 kr avsätts i extrainsats för år
2016 för att snabbare nå upp till högre insatsnivå. Detta innebär att kommunen
uppnår 75 % av insatskapitalet under 2016.
Beslutsunderlag
 Förfrågan från Kommuninvest 23 maj 2016


Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 10 juni 2016



Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 104

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 139

2016-09-06

Dnr 2016-000250 - 007

Revisionsrapport Granskning av kommunens
årsredovisning 2015
Kommunstyrelsen beslutar
att avlämna svar till kommunrevisorerna enligt upprättat förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns förtroendevalda revisorer har lämnat en rapport om
granskning av kommunens årsredovisning 2015 och önskar svar från
kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2016.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
 Rapport om granskning av kommunens årsredovisning 2015, 2 maj
2016


Svar från Mikael Löthstam 21 maj 2016



Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 105

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna

Justerandes signatur
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§ 140

2016-09-06

Dnr 2016-000277 - 007

Långsiktig ekonomisk analys 2016-2030, Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att, för kommunfullmäktige, presentera Långsiktig analys 2016-2030,
Hudiksvalls kommun,
att ge kommunchefen tillsammans med ekonomichefen i uppdrag att ta fram ett
underlag till handlingsplan, samt
att handlingsplanen bearbetas vidare i allmänna utskottet och med gruppledarna
Sammanfattning
PWC har på kommunens uppdrag gjort en långsiktig analys av kommunens
ekonomi och förutsättningar.
Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Långsiktig ekonomisk analys 2016-2030, Hudiksvalls kommun


Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 106

Beslutet skickas till
Allmänna utskottet
Bengt Friberg
Kent Lundqvist

Justerandes signatur
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§ 141

2016-09-06

Dnr 2015-000326 - 138

Ansökan om medel för hörsal Hälsinglands museum
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hälsinglands museum ett tilläggsanslag på 150 000 för byggande av
hörsal och handikapptoalett som finansieras ur kommunstyrelsen medel för
oförutsett.
Sammanfattning
2015 fick museet ett tilläggsanslag på 350 000 kronor från Hudiksvalls kommun
och lika mycket från region Gävleborg samt 760 000 kronor från Boverket för
att bygga hörsal och handikapptoalett. Museet egenfinansierade åtgärden med
400 000 kronor. Kostnaden för åtgärden har blivit 400 000 kronor dyrare än
vad som ursprungligen projekterades. Hälsinglands museum söker därför
tilläggsfinansiering från Hudiksvalls kommun samt Region Gävleborg med 150
000 kr vardera. Resterande belopp täcks med egna medel.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP), Majvor Westberg-Jönsson (S),
Annika Huber (S), Charliene Kiffer (V), Patrik Nilsson (S) och Jonas Holm (M)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 juli 2016
•

Hälsinglands museums tilläggsansökan 30 juni 2016

Beslutet skickas till

Hälsinglands museum
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 142

Dnr 2016-000314 - 272

Hudiksvalls kommuns tomtkö
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avskaffa tomtkön,
att tillskapade tomter enligt huvudregeln ska säljas på öppna marknaden
medelst lottning till anmälda intressenter,
att tekniska nämnden, i undantagsfall, kan frångå huvudregeln och istället sälja
tillskapade tomter på annat sätt när behov av detta kan anses föreligga,
att osålda eller återlämnade tomter efter lottning i första hand ska tilldelas
utsedda reserver, i andra hand säljas på öppna marknaden, via kommunens
hemsida till värderat marknadspris,
att vid reservation av tomt införa en reservationsavgift om 2 % av
köpeskillingen,
att reservationsavgiften tillgodoräknas köparen vid köp av tomt,
att reservationsavgiften ej återbetalas om reserverad tomt återlämnas,
att delegera till tekniska nämnden att fastslå formerna för tomtköns avskaffande
samt inrättande av rutiner för lottning,
att ge tekniska nämnden ett fortlöpande uppdrag att arbeta för tillskapande av
tomter inom alla prissegment med varierande läge, storlek och utformning samt
att om en privatperson kontaktar kommunen med en idé om var en ny
småhustomt kan tillskapas, utreder kommunen frågan och går vidare med
förslaget om det bedöms önskvärt och genomförbart. En småhustomt som
tillskapas på detta sätt kan efter värdering försäljas direkt till privatpersonen.
Tanken med denna metod är att uppmuntra nya, kreativa idéer som långsiktigt
kan bidra till utvecklingen av Hudiksvalls kommun och att uppfylla de
bostadspolitiska målen
Sammanfattning
Tomtkön i dess nuvarande skepnad har funnits sedan 1991. I nuläget har endast
kötiden betydelse vid fördelning av tomter för småhus. Före 1991 användes ett
poängsystem, utöver kötiden, som hade stor påverkan på fördelningen av
tomter. När poängsystemet togs bort 1991 gjordes det inte av principiella skäl.
Anledningen till förändringen var att det dataprogram som använts för
tomtköadministrationen inte längre fanns tillgängligt. Kommunen hade att välja
på att ta bort poängsystemet eller upprätta en egen datarutin. Man valde det

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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förstnämnda och avskaffade poängsystemet men bevarade kötiden som den
enda fördelningsgrunden. Dessutom hade alla i tomtkön som anmält intresse
fått tomt tilldelad vid de senaste årens tilldelningar. Behovet av bostadssociala
åtgärder bedömdes därför ha minskat.
I dagsläget premieras endast kötid. En genomförd genomlysning av tomtkön
visar att nuvarande regelverk innebär att sammanboende par gynnas framför
ensamboende, äldre gynnas framför yngre, män gynnas framför kvinnor,
höginkomsttagare gynnas framför låginkomsttagare och fastighetsägare gynnas
framför dem som inte äger sitt boende.
Ur Hudiksvalls kommuns vision kan dock ett annat mål uttolkas. För att kunna
erbjuda samhällstjänster av högsta kvalitet och därigenom bli Sveriges bästa
kommun att leva och verka i, ska kommunen, som ett delmål, tillse att det finns
ett utbud av byggbara småhustomter på marknaden.
Tekniska nämnden har föreslagit att tomtkön avskaffas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C),Annika Huber (S), Patrik
Nilsson (SD) Caroline Schmidt (C) och Jonas Holm yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon avstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Tekniska nämndens protokoll 20 juni 2016 § 102
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 108

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 143

2016-09-06

Dnr 2016-000349 - 042

Begäran om utökat investeringsutrymme för Vattenoch avloppsverksamheten 2016
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsutrymmet för den kommunala vatten- och
avloppsverksamheten till 40 miljoner kronor 2016, antingen genom ny
upplåning eller genom att använda eget kapital eller en kombination av dessa
Sammanfattning
Den kommunala vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget för
2016 är i dag 20 miljoner kronor kombinerat med tre tidigare kommunfullmäktigebeslut om fleråriga VA-utbyggnader, totalt belopp ca 26 miljoner
kronor 2016.
På grund av fördyrade utbyggnader och att upphandlade projekt uppgår till
större belopp än vad som avsatts samt tillkommande projekt utöver plan begär
vatten- och avloppsverksamheten att investeringsbudgeten utökas till totalt 40
miljoner kronor 2016, inklusive tidigare beslutade utbyggnader.
Samtliga projekt som planeras att utföras, om begäran beviljas, är nödvändiga
för VA-verksamheten och/eller kommunens utveckling i stort. De
tillkommande kostnader som den utökade investeringen innebär för VAkollektivet bedöms som möjliga ur ekonomiskt perspektiv. Investeringar
finansieras via VA-avgifter, och innebär antingen en utökad upplåning eller
nyttjande av eget kapital eller en kombination av detta. En framflyttning av
projekt bedöms inte som en bra lösning eftersom ytterligare tunga investeringar
planeras kommande år.
På grund av kort utförandetid mellan eventuellt beslut om utökade
investeringsmedel och slutet på året är det oklart om hela det begärda beloppet
kommer att kunna nyttjas fullt ut, men det utökade utrymmet skulle innebära en
frihet att optimera projektplanering och utförande så lämpligt som möjligt för
verksamheten vilket på sikt är optimalt för hela VA-kollektivet
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
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Yrkande
Annika Huber (S), Jan-Erik Jonsson (C), Birgitta Medin (M), Uno Jonsson (S)
och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 109

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 144

2016-09-06

Dnr 2016-000196 - 019

Samråd om nästa regionala utvecklingsplan för
Stockholmsregionen, RUFS 2050
Kommunstyrelsen beslutar
att avge samlat yttrande tillsammans med Region Gävleborg och övriga
kommuner i länet avseende RUFS 2050 enligt förslag,
att avge ett kompletterande yttrande till samrådsförslag ÖMS 2050 med tillägget
"Att södra norrlandskusten mellan Sundsvall och Stockholm inkluderas i det
storregionala kollektivtrafiksystemet anser vi som en nödvändig förutsättning i
det fortsatta planeringsarbetet"
Sammanfattning
Ärendet består av två delar, dels yttrande över Stockholmsregionens
samrådsförslagför regional utvecklingsplan (RUFS 2050), dels samrådsförslag
för samverkan och planering i Östra Mellansverige (ÖMS).
Mottagare av remissen för RUFS är Stockholms läns landsting. Mottagare av
remissen för ÖMS är ÖMS- samarbetet d.v.s. Regioner/landsting alternativt
länsstyrelser i Stockholm, Uppsala, Gävleborg, Västmanland, Örebro,
Södermanland och Östergötland.
Vad är RUFS
Stockholmsregionen har andra förutsättningar än övriga regioner när det gäller
regional utvecklingsplanering. Genom en specialreglering i bl.a. PBL kap 7 har
Stockholmsregionen givits särskilda möjligheter att samordna och utreda
regionens fysiska planering. RUFS 2050 ska uttrycka regionens samlade vilja
och ligga till grund för bland annat kommunernas och landstingets långsiktiga
planering, det regionala tillväxtarbetet, regionala strukturfondsprogram och
infrastrukturplaner.
Länsstyrelsen i Stockholm är ansvarig för den regionala utvecklingsstrategin och
samordning av genomförandet.
Vad är ÖMS
ÖMS tillkom från början som ett regionalt samarbete mellan de län som ingår i
strukturfondsområdet Östra Mellansverige. Gävleborg, som tillhör ett annat
strukturfondsområde (Norra Mellansverige), erbjöds ändå delaktighet i
samarbetet. Region Gävleborg har deltagit i arbetet under flera år. Samarbetets
syfte var att skapa samsyn för samordnad planering i östra Mellansverige
(ÖMS), där de storregionala utgångspunkterna för de regionala
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utvecklingsprocesserna och annan rumslig planering är desamma för hela ÖMS.
En rad olika rapporter och analyser har tagits fram.
De län som ingår i ÖMS-samarbetet är Stockholm, Uppsala, Gävleborg,
Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötland. De politiska
ställningstagandena i regional utveckling inom ÖMS-regionen har hittills
huvudsakligen skett i Mälardalsrådet där de flesta av länen är medlemmar (dock
inte Gävleborg och Östergötland). Den politiska styrningen av hela ÖMSområdet är numer under formering.
Syftet med det bilagda samrådsförslag är att tjäna som underlag till en
gemensam strukturanalys och skapa samsyn för samordnad planering inom
östra Mellansverige. ÖMS 2050 blir inte ett bindande dokument. Genom att alla
länen i ÖMS har deltagit i utarbetandet av förslaget, förväntas slutversionen
dock vara så väl förankrad bland samtliga regionala utvecklingsansvariga organ
att det kan hanteras som ett gemensamt överenskommet planeringsunderlag.
Det innebär att det framtida arbetet med varje läns regionala
utvecklingsplan/strategi förväntas ha tydliga kopplingar mellan det
storregionala perspektivet och den rumsliga planeringen i respektive län.
Framtida indelning i nya län
Om indelningskommitténs (Fi 2015:09) förslag genomförs kommer Gävleborg
tillsammans med Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland och Dalarna
att läggas samman till Svealands län fr.o.m. den 1 januari 2019. I detta scenario
framstår ÖMS-arbetet ännu viktigare, även om det nya länet inte inkluderar
Stockholm och Östergötland och Dalarna (ännu?) inte finns med i ÖMS. ÖMSarbetet kan i belysning av detta antas få en allt större betydelse.
Allmänna utskottet har förslagit att yttrande avseende RUFS 2050 avges
tillsammans med Region Gävleborg samt, att avge ett kompletterande yttrande
till samrådsförslaget ÖMS 2050.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande och reviderade
tjänstutlåtande 4 augusti 2016


Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 110

Beslutet skickas till
Kerstin Oremark

Justerandes signatur
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§ 145

2016-09-06

Dnr 2016-000276 - 007

Information från revisionen om sitt uppdrag och
pågående granskningar samt kommunstyrelsens
information om nuläge och framtida utmaningar
Sammanfattning
Kommunens revisorer besöker kommunstyrelsen, presenterar sig själva och
informerar om revisionens ansvar och roll samt pågående granskningar.
Beslutade granskningar för 2016:

Övergripande ansvarsutövning av tre nämnder ( kommunstyrelsen, miljö-och
räddningsnämnden samt överförmyndarnämnden)
Uppföljning av 4 tidigare granskningar
Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt över företagen
Granskning av kultur- och fritidsförvaltningens ledning, styrning och
uppföljning av verksamheten.
Granskning av organisationsstrukturen
Granskning av styrelsearbetet i kommunens stiftelser och bolag
Revisionen har tagit fram ett antal frågeställningar som diskuteras på
sammanträdet.
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Dnr 2016-000327 - 211

Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med upprättat förslag
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Birgitta Medin (M) och Patrik
Nilsson (SD)
Sammanfattning
Finansdepartementet har gett Hudiksvalls kommun möjlighet att yttra sig över
ovan rubricerad utredning som i korthet medför att det bildas tre nya län och
landsting/regioner där Gävleborgs län föreslås ingå tillsammans med länen i
Dalarna, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro i Svealands län.
Den nya länsorganisationen föreslås träda i haft 1 januari 2018 och den nya
landstingsindelningen den 1 januari 2019.
Yttrandet ska ha inkommit till departementet senast den 6 oktober 2016.
Allmänna utskottet har förslagit att yttrandet avges enligt upprättat förslag.
Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C)Yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M), yrkar avslag på förslaget och lämnar ett särskilt yttrande till
protokollet.
Bil. §146a
Andrea Bromhed (MP) yrkar avslag på förslaget och lämnar ett särskilt yttrande
till protokollet.
Bil. §146b
Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
 Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 22 augusti 2016


Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 111
Beslutet skickas till
Planeringschefen

Justerandes signatur

Finansdepartementet
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Dnr 2010-000174 - 501

Ostkustbanan - dubbelspår
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga utställningstiden till 31 oktober 2016.
Sammanfattning
Planeringschef, Kerstin Oremark, informerar om det pågående arbetet kring
Ostkustbanan.
Nyttoanalyser har tagits fram som syftar till att effektivisera och säkra viktiga
godsflöden för jobb och tillväxt i hela landet. Ökad trafikering av person- och
godstrafik väntas på nya ostkustbanan, samt att den blir en av länkarna i
Bottniska korridoren.
Ett planförslag har tagits fram, och ställts ut. Utställningstiden är 15 juli-30
september 2016. Utställningen finns i kommunens huvudentré, Trädgårdsgatan
4 och i Plan-och bygglovskontorets entré, Sjötullsgatan 6. Därtill kommer
planförslaget ställas ut i Guldsmedens innergård vecka 34 (22 augusti-26
augusti) utställningen bemannas av tjänstemän mellan 12:00-13:30. Eftersom
Trafikverket ännu inte är klar med sitt underlag kring Ostkustbanan, bör
utställningstiden förlängas till 31 oktober 2016.
Planeringsutskottet har föreslagit att utställningstiden förlängs till 31 oktober
2016.
Beslutsunderlag
 Planeringsutskottets protokoll 23 augusti 2016 § 55

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Planeringschefen
Kerstin Oremark

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 148

Dnr 2013-000502 - 454

Ansvar och rutiner för vissa avfallsslag
Kommunstyrelsen beslutar
att återföra ärendet till miljö- och räddningsnämnden eftersom det uppdrag
som avses ingår i tekniska nämndens uppdrag enligt gällande reglemente
Sammanfattning
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår i protokoll 2013 § 73 att
kommunstyrelsen utser en funktion inom kommunen, som får ansvar för att
beställa insamling, borttransport och omhändertagande av sådant avfall som
faller på det allmännas ansvar för de fall där den egna organisationen saknar
utrustning och behövliga tillstånd.
Nämnden föreslår även att ett särskilt konto upprättas för detta ändamål.
Miljö-och räddningsnämnden uppmärksammas kontinuerligt på olika typer av
avfall som inte omhändertas på tillbörligt sätt. I de fall nämnden inte kan rikta
krav mot någon ansvarig, faller det på det allmänna att ta hand om avfallet. I
vissa fall kan kommunen genom tekniska kontoret själv åtgärda och
omhänderta avfallet, men i vissa fall måste externa företag anlitas. Miljökontoret
upplever i dessa fall att praktiska rutiner saknas. Ansvaret måste därför
tydliggöras och riktade medel anslås för ändamålet
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 4 augusti 2016
•

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 15
november 2013

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 112

Beslutet skickas till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2014-000126 - 218

Remiss - Förslag till utvidgat strandskydd längs
Hudiksvalls kommuns kuststräcka
Kommunstyrelsen beslutar
att avge remissyttrande i enlighet med planutskottets reviderade förslag med
tillägget:.
Yttrandet ska utgå från att det ska vara generellt strandskydd på 100 meter, med
undantag för särskilt skyddsvärda områden, då kan ett utökat skydd bli aktuellt
efter samråd mellan länsstyrelsen och kommunens politiska ledning.
Sammanfattning
Länsstyrelsen Gävleborg har, efter det att regeringen bifallit överklagan på
formella grunder (tidigare beslut var inte kungjort i Post- och inrikes tidningar),
fattat beslut om utökat strandskydd vid bl.a. Hudiksvalls kust. Beslutet innebär
att på betydande delar av kommunens kuststräcka blir strandskyddet utvidgat
till 300 meter (dvs. en utökning från det generella strandskyddet om 100 meter)
från strandlinjen upp på land och från strandlinjen ut i vattnet. Beslutet är
likalydande som det tidigare beslutet om utvidgat strandskydd från den 16 juni
2014, vilket för övrigt Hudiksvalls kommun har överklagat på materiella
grunder. Detta har dock regeringen inte behövt pröva eftersom beslutet
upphävdes redan på formella grunder.
Kommunen har möjlighet att yttra sig över beslutet fram till den 15 september
2016.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Ett reviderat förslag till remissyttrande presenteras till kommunstyrelsens
sammanträde.
Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S), yrkar på följande tillägg till allmänna utskottets
förslag:
Yttrandet ska utgå från att det ska vara generellt strandskydd på 100 meter, med
undantag för särskilt skyddsvärda områden, då kan ett utökat skydd bli aktuellt
efter samråd mellan länsstyrelsen och kommunens politiska ledning.
Charliene Kiffer (V), Patrik Nilson (SD), Jan-Erik Jonsson (C), Olle Borgström
(S), Gerd Olsson (S) Bengt-Åke Nilsson (C) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till
Majvor Westberg-Jönssons förslag.
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Beslutsunderlag
• Länsstyrelsens missiv och förslag till utvidgat strandskydd vid
Hudiksvalls kust 2016-07-18.
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-08-15.

•

Planau:s protokoll 23 augusti 2016 § 56

Beslutet skickas till
Planeringschefen
Länsstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr 2016-000252 - 400

Tillsyn enligt lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att delegera tillsynsansvaret för lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd samt komplettera 1 § andra
stycket i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område mm.
Sammanfattning
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat landets
kommuner att de fått ett nytt tillsynsansvar. Lagen kompletterar en EUförordning och syftar till att minska möjligheterna för hemtillverkning av
sprängämnen. Kommunfullmäktige behöver delegera detta tillsynsansvar till
lämplig nämnd.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att nämnden blir
lokal tillsynsmyndighet över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och att
nämndens reglemente revideras utifrån detta.
Beslutsunderlag
• Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 28 april 2016
§ 45
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 113

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2014-000251 - 265

Naturreservat i Nianåns utlopp
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen av gällande rättsläge för reservatsbildning,
att konstatera att hänsyn till befintliga kulturmiljövärden kommer göras vid
bildande av naturreservat vid Nianåns mynning, samt
att redovisa detta till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 28 september 2015 att ge kommunstyrelsen
uppdraget att vidga föreslaget uppdrag till att även omfatta kulturreservatsbildning, istället för enbart ett naturreservat i samband med kommunens inköp
och framtida utrivning av kraftverksdammen vid Sofieholms kraftstation och
tillhörande restaurering av vattendraget.
Enligt Riksantikvarieämbetets vägledning Beslut om kulturreservat-Vägledning
för tillämpningen av Miljöbalken, bör det inte tas beslut om både kulturreservat
och naturreservat för samma område. Vid valet av beteckning har syftet eller
syftena med områdesskyddet en avgörande betydelse. Naturvårds- och
kulturmiljövärdena bör tillvaratas i respektive sektors arbete med bevarande av
natur- och kulturmiljöer.
Beteckningen kulturreservat skall användas när kulturmiljön är det huvudsakliga
skälet för att ett område skyddas och beteckningen naturreservat användas då
naturmiljön är det huvudsakliga skälet.
Då arbetet med Nianån huvudsakligen syftar till att skydda och bevara
naturmiljön, bör enligt Riksantikvarieämbetet således ett naturreservat upprättas
och befintliga kulturmiljövärden tillvaratas.
Yrkanden
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V) och
Birgitta Medin (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 23 mars 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 114

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000332 - 400

Remiss - Naturvårdsverkets reviderade föreskrifter om
kontroll av luftkvalitet
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna svar enligt allmänna utskottets förslag
Sammanfattning
Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till revidering av föreskrifterna om
kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11) med anledning av genomförandet av
kommissionens direktiv (EU) 2015/1480 av den 28 augusti 2015 om ändring i
flera bilagor till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/107/EG och
2008/50/EG om fastställande av regler för referensmetoder, datavalidering och
placering av provtagningspunkter för utvärdering av luftkvaliteten.
Kommissionsdirektivet ska vara genomfört i medlemsstaterna lagstiftning
senast den 31 december 2016.
I samband med genomförandet av kommissionsdirektivet har Naturvårdsverket
även genomfört övriga ändringar i föreskrifterna, dels i syfte att underlätta
kommunernas tillämpning av dem, dels för att utveckla systemet av
rapportering och tillgängliggörandet av luftkvalitetsdata i Sverige. Ytterligare
ändringar har gjorts för att tillmötesgå kommentarer från kommissionen om
Sveriges genomförande av de berörda luftkvalitetsdirektiven. Naturvårdsverket
har tagit fram en konsekvensutredning av ovanstående.
Allmänna utskottet har förslagit att svar lämnas enligt miljöstrategens förslag.
Den lagstiftning som omger krav på kontroll av luftkvalitet innefattar krav på
varje kommun eller samverkansområde att upprätta en kontrollstrategi. Hårda
krav finns gällande kvalitetssäkring av de mätningar, modelleringar och
rapporteringar som genomförs. Hudiksvalls kommun är medlem i Östra
Sveriges luftvårdsförbund www.oslvf.se som har ansvar att sköta all
modellering och rapportering för sina medlemmar. Medlemskapet medför att
Hudiksvalls kommun inte själva behöver tillse att den kvalitet som krävs för
modellering och rapportering av luftkvalitet till EU genomförs allt sköts av
Östra Sveriges luftvårdsförbund som har upphandlat det arbetet. Den
entreprenör som för tillfället har ansvaret är SLB-analys som även är de som
sköter Stockholms stads luftkvalitetsarbete.
Medlemskapet i Östra Sveriges luftvårdsförbund innebär att Hudiksvalls
kommun inte direkt berörs av de föreslagna föreskriftsändringarna.
Föreskriftsförändringarna påverkar Östra Sveriges luftvårdsförbunds arbete och
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vilka krav de ska ställa på sin entreprenörs arbete. Förbundet har också fått
remissen att besvara.
Kommunen har tagit del av Stockholms stads utkast till remissvar. Enligt
naturvårdsverkets förslag på nya föreskrifter kommer krav på indikativ mätning
för ämne som ex bens(a)pyren ske jämnt fördelat över veckans dagar och över
året. Mätningar är kostsamma och Stockholms stads förslag är att för
bens(a)pyren ska det även gå att mäta under den period där de högsta halterna
förväntas. Tex att mätning under vedeldningssäsong för bens(a)pyren bör även
godkännas.
Bens(a)pyren är ett ämne som frigörs vid vedeldning. I en studie som SMHI
gjort är Hudiksvall är ett potentiellt riskområde. Studien var en grov screening
över hela landet där SMHI identifierade de områden som med störst
sannolikhet har höga halter av b(a)p på från småskalig vedeldning. Östra
Sveriges luftvårdsförbunds resurser är begränsade och ett krav om mätning året
om ger en hög kostnad. Det är därför relevant att lämna en specifik synpunkt
gällande denna föreskriftsförändring.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 15 augusti 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 115

Beslutet skickas till
Naturvårdsverket
Miljöstrategen
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Dnr 2016-000118 - 005

Projekt eSamverkan
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förlängningen av projektet till och med 31 december 2017,
att kostnaden för förlängningen av projekt finansieras på samma sätt som
tidigare, d.v.s. genom internleasing, som i sin tur kommer att bekostas av
samtliga förvaltningar. Kostnaden för förlängningen av projektet uppgår till
371 100 kr, samt
att inför budget 2018 beakta de kommande drift- och förvaltningskostnaderna.
Sammanfattning
Den 4 april 2016 (dnr 2016-000118) beslutade Kommunstyrelsen att Hudiksvall
skulle gå med i Sundsvallsregionens projekt eSamverkan. Förutsättningarna
inför detta beslut var att projektet skulle sträcka sig fram till 31december 2016
för att därefter övergå till en förvaltningsorganisation.
Några veckor efter beslutet i Kommunstyrelsen beslutade styrgruppen för
eSamverkan att förlänga projektet med ett år fram till 13 december 2017.
Anledningen till att projektet förlängs är i huvudsak två:
- Man anser inte att man hinner skapa en gemensam organisationsform för den
framtida förvaltningen innan 31 december 2016.
- Den ERUF ansökan som skickats in med möjlighet att växla upp ingångna
projektmedel/tid förutsätter en projektform.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 11 augusti 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 119

Beslutet skickas till
Projekt e-samverkan
It-strategen
ekonomiavdelningen
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Kommunstyrelsen

§ 154

Dnr 2014-000616 - 809

Fristad åt förföljda konstnärer
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Enligt statens kulturråd, uppgår kostnaden för fristadsprogrammet till omkring
300 000 kronor. Där ingår exempelvis bostad, stipendium, resor samt kostnad
för en fristadskoordinator. Utöver att ombesörja kostnader kring
fristadskonstnären ska den skyddade personen erbjudas en arena att verka på
samt möjlighet att bli integrerad i stadens och regionens kulturliv.
Hudiksvall har goda förutsättningar för att uppfylla de behov som ställs på en
fristad. Förutsättningar finns för att erbjuda en meningsfull och trygg vistelse.
Vilken typ av skydd som ska erbjudas, är något som diskuteras fram
tillsammans med föreningen ICORN, när beslut är fattat om att ansöka om
medlemskap.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat lämna ärendet vidare utan eget förslag
Allmänna utskottet har lämnat över ärendet utan eget förslag.
Yrkanden
Majvor-Westberg-Jönsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna
utskottet för ytterligare beredning.
Bengt-Åke Nilsson (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall, till förslaget
från Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott, att Hudiksvall blir en fristad.
Birgitta Medin (M), yrkar bifall till Majvor Westberg-Jönssons förslag.
Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag på att Hudiksvall blir en fristad.
Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker avslag på
förslaget.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker
återremissförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall till ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde eller om ärendet ska avgöras vid senare tillfälle, och finner
att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid senare tillfälle.
Ärendet återremitteras därmed till allmänna utskottet för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 15 juni 2016
•

Utredningen Fristad Hudiksvall

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 120

Beslutet skickas till
Allmänna utskottet
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2014-000538 - 003

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna revideringen, samt
att förtydliga i texten enligt nämndens förslag
Sammanfattning
I Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 9, står det att "nämnden ansvarar
för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete". Det måste vara en formulering som följt med i Social- och
fritidsnämndens tidigare reglemente.
Det brottsförebyggande arbetet ska istället skrivas in i Social- och
omsorgsnämndens reglemente § 2.
Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden § 9, föreslås få följande lydelse
"nämnden ansvarar för samordning och administration av folkhälsan".
Nämnden vill förtydliga i reglementet att det gäller samordning av kommunens
folkhälsoarbete och tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
• Kultur- och fritidsnämndens protokoll 18 maj 2016 § 50
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 116

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000317 - 700

Revidering av Social och omsorgsnämndens
reglemente
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera social- och omsorgsnämndens reglemente § 2 med punkten
"Brottsförebyggande arbete".
Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens reglemente i § 9 står det att ”nämnden ansvarar
för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och
brottsförebyggande arbete. Det är en formulering som följt med från socialoch fritidsnämndens tidigare reglemente.
Det brottsförebyggande arbetet ska istället skrivas in i social- och
omsorgsnämndens reglemente i § 2 i form av en fjortonde punkt
”Brottsförebyggande arbete” i punktlistan som nu består av tretton punkter:
Kultur- och fritidsnämnden skriver även de fram ett ärende till
kommunfullmäktige med förslag att § 9 får följande lydelse ”nämnden ansvarar
för samordning och administration av folkhälsan.
Beslutsunderlag
• Social- och omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 117

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 157

2016-09-06

Dnr 2016-000201 - 003

Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Hudiksvall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, av kommunledningsförvaltningen reviderade, förslag till reglemente för
revisorerna i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag till nytt reglemente för
revisorerna i kommunen.
Vid granskning av lämplighet och juridik, jämförelse med några andra
jämförbara kommuners reglementen för revisorer (Bollnäs, Sandviken, Gävle
och Vallentuna), samt samråd med ekonomiavdelningen har
kommunledningsförvaltningen konstaterat att vissa justeringar i förslaget
behöver göras.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 9 augusti 2016
•

Kommunrevisorernas förslag till reglemente 13 april 2016

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 118

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 158

2016-09-06

Dnr 2016-000133 - 008

Motion angående kommunens integrationsarbete
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M) och Birgitta Medin (M)
Sammanfattning
Moderaterna har genom Jonas Holm lämnat in en motion angående
kommunens integrationsarbete. De pengar som föreslås avsättas till en
integrationsfond har fördelats för att täcka kostnader i samband med det stora
flyktingmottagandet hösten 2015.
Utifrån arbetsmarknadsenhetens beskrivning kring det arbetssätt som tillämpas
i dag bedöms det vara det bästa för alla parter, genom att varje individ som
önskar få en praktikplats, utifrån individuellt intresse, får det genom olika vägar
in.
Social- och omsorgsnämnden har förslagit att, de i motionen förslagna 300-500
generella praktikplatser, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och omsorgsnämndens förslag.
Yrkanden
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M) och Birgitta Medin (M) yrkar bifall till motionen.
Gunnel Nordin (L), och Monika Stigås (KD) önskar att få noterat till
protokollet att de tillstyrker Jonas Holms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-09-06

Beslutsunderlag
• Social- och omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2016 § 92
•

Motion angående kommunens integrationsarbete

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 121

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 159

2016-09-06

Dnr 2016-000212 - 035

Medborgarförslag om dubbelspår Ostkustbanan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat genom att Kelvin Ekelands förslag
registreras som inkommit yttrande i pågående utställning av tematiskt tillägg till
översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan.
Sammanfattning
Kelvin Ekeland har inkommit med medborgarförslag som underlag inför
planeringen av det tematiska tillägget till översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 4 augusti 2016
•

Motion om OKB: Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 122

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 160

2016-09-06

Dnr 2016-000189 - 035

Medborgarförslag om parkourpark
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om parkourpark eller liknande prövas i samband med planeringen av
nya bostads- eller verksamhetsområden där park anläggs. Medborgarförslaget
anses därmed besvarat.
Sammanfattning
Sixten Parlin, 8 år, har inkommit med ett medborgarförslag om att en parkourpark byggs i Hudiksvall. Sixten har besökt en sådan i Umeå och tycker att den
är jätterolig. Parkour är en holistisk träningsmetod, som går ut på att träna
kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av
hinder i omgivningen, med enbart kroppen som hjälpmedel. Parkour innehåller
rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även
övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren.
Parkourparker växer nu upp i rask takt i landet. Svenska gymnastikföreningen
satsar för närvarande på parkour i särskilt projekt för att locka särskilt pojkar till
gymnastik.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande8 augusti 2016
•

Medborgarförslag ang Parkourpark

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 123

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 161

2016-09-06

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Sundsvallsregionen

Inget möte sedan förra sammanträdet med kommunstyrelsen.
Hälsingerådet

Aktuella frågor:
Diskussion med Gästrikerådet om ny plattform inför Storregionsbildandet
Gemensamma nämnden Hjälpmedelsam
Samverkan i EU-frågor
Ekonomiskt tillskott till Inköp Gävleborg
Stipendium till distansstudenter
Rapporter om utvecklingsprojekt
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening

Utvidgad styrelse pga nytt arbetsområde, arbetsmarknad
Tekniskt basår i samverkan
Biogasbolaget

Första styrelsemöte i höst
Ostkustbanebolaget

Ny VD
Aktuell övrig information

Samverkan med Nordanstigs kommun:
Fiberstaden
Alkoholhandläggare
Miljö-och räddning
Telefonväxel
IT-frågor och E-tjänster

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 162

2016-09-06

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
• Allmänna utskottets protokoll 2016-05-19 och 2016-05-24
•

Justerandes signatur

Planutskottets protokoll 2016-04-19

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 163

2016-09-06

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Meddelande kommunstyrelsen:
1. Gemensam avsiktsförklaring för polisområde och kommun om att starta upp
och bedriva arbete med sociala insatsgrupper. Dnr 2016-170-790
2. Samverkansöverenskommelse gällande brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Dnr 2016-333-133
3. Social- och omsorgsförvaltningens protokoll 2016-06-23 gällande möjlighet
att använda HSV sjuksköterska till alla som har hemtjänst. Dnr 2016-318-770
4. Revidering av förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg. Dnr
2014-470-701
5. Förbundsavgift år 2017 till Sveriges kommuner och Landsting. 2016-344-101
6. Regeringsbeslut gällande överklagande om utvidgat strandskydd för
Hudiksvalls kommun. Dnr 2014-338-218
7. Ny information angående förändringar i lag (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. 2016-315-133
8. Ny lag begränsar möjligheten att få uppehållstillstånd. 2016-330-133
9. Remissyttrande – Förslag till utvidgat strandskydd för inlandsvatten i
Gävleborgs län. 2014-440-218
10. Yttrande över detaljplan för Rådsmannen 9, Hudiksvalls kommun.
Dnr 2016-324-214
11. Hälsingerådet protokoll 2016-03-16, 2016-05-25
12. Samordningsförbund Gävleborg protokoll 2016-05-27
13. Inköp Gävleborg protokoll 2016-06-02
14. Region Gävleborg protokoll 2016-06-15
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