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§ 25

2017-02-28

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar om preliminärt bokslut för kommunen
och för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Nämndernas nettokostnader
visar preliminärt på en total avvikelse mot budget på 32,8 miljoner kronor.
Totalt beräknat preliminärt resultat ligger på 171,5 miljoner kronor.
Kent Lundqvist redovisar även resultaten och analyser för respektive nämnd.
Vidare redovisas arbetslöshetsstatistik som visar på en total minskning av arbetslösheten både i riket och i kommunen. Redovisningen omfattar antalet
inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år, kvinnor 16-64 år och utrikesfödda 1664 år. Några goda exempel redovisas också.
Personalchef Maria Larsson redovisar personalstatistik för 2016; fler anställda
personer och fler årsarbeten, ca 50 fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, den
totala sjukfrånvaron sjunker och även medelåldern sjunker i kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

2017-02-28

Dnr 2015-000247 - 522

Slutrapport trådlöst accessnät i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna slutrapporten.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har slutfört ett projekt med trådlöst accessnät i
Hudiksvalls kommun, som ligger i linje med nationella målen. Hudiksvalls
kommun har i samband med detta specifika förutsättningar, t.ex. finns i
kommunen stora områden som är glest befolkade. Det är områden som har
dålig eller ingen möjlighet till bredbandsanslutning idag, områden som likväl har
kommunal verksamhet som t.ex. äldreomsorg. Hudiksvalls kommun har i detta
projekt undersökt möjligheterna att bygga bredbandsanslutningar med tillräcklig
kvalitet för att kunna införa digital hemtjänst även i dessa kommundelar.
Beslutsunderlag
 Slutrapport trådlöst accessnät i Hudiksvalls kommun

Beslutet skickas till

Anna Gustavsson
Ronny Lundberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2016-000427 - 040

Omfördelning av driftmedel
Kommunstyrelsen beslutar
att, från kommunstyrelsens anslag för oförutsett i budgeten för 2017, omfördela
300 tkr till kultur- och fritidsnämnden, avseende evenemang.
Sammanfattning
En del evenemang har över tid av olika anledningar beslutats och finansierats
av Kommunstyrelsen. Den naturliga ingången till kommunen när det gäller
evenemang är Kultur- och fritidsförvaltningen. I och med detta tillskott är
huvudregeln att kommunens slutgiltiga beslut ska fattas av Kultur- och
fritidsnämnden.
Omfördelningen innebär att Kommunstyrelsen inte längre hanterar
ansökningar om evenemangsbidrag. Undantag kan dock göras om evenemanget
och/eller ansökan är av betydande belopp eller av principiell natur.
Beslutsunderlag
• Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2017 § 18
•

Tjänsteutlåtande 19 augusti 2016

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 28

2017-02-28

Dnr 2016-000534 - 805

Hudiksvalls kommuns stipendier inom kultur och fritid
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ta bort kultur- och fritidsnämndens arbetsstipendium och istället instifta ett
fritidsstipendium, samt
att följande regler ska gälla för stipendierna inom kultur och fritid:
Ändamål

Hudiksvalls kommuns stipendier inom kultur och fritid kan delas ut till enskilda
personer, grupper eller organisationer. Ett av stipendierna är avsett att hedra
värdefulla gärningar inom kultur. Ett av stipendierna är avsett att hedra värdefulla gärningar inom fritid.
Villkor

Stipendiaterna skall vara mantalsskrivna i Hudiksvalls kommun, eller ha stark
anknytning till kommunen. En organisation som får stipendium ska vara
verksam i kommunen. Om det något år saknas lämpliga kandidater utdelas inget
stipendium.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har sedan 2004 ett kulturstipendium och ett
arbetsstipendium. Båda dessa är riktade till kultursektorn. Det finns inget
motsvarande stipendium inom fritidssektorn. Därav finns anledning att renodla
kultur- och fritidsnämndens stipendier genom att ta bort arbetsstipendiet och
införa ett fritidsstipendium.
När arbetsstipendiet infördes var summan 100 000 kronor. Senare har det gjorts
besparingar på bidraget och 2016 var bidragssumman 25 000 kronor. Den
summan är förhållandevis liten för att kunna möjliggöra syftet med stipendiet. I
stället för att föreslå att summan till arbetsstipendierna höjs föreslås att ett nytt
fritidsstipendium införs.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2017 § 19
Protokoll från kultur- och fritidsnämnden 12 december 2016 § 117
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 29

2017-02-28

Dnr 2016-000538 - 049

Remiss för yttrande - En översyn av lagstiftningen om
företagsbot, SOU 2016:82
Kommunstyrelsen beslutar
att anta yttrandet som remissvar
Sammanfattning
Justitiedepartementet har lämnat en remiss till Hudiksvalls kommun om betänkandet SOU 2016:82 om en översyn av lagstiftningen om företagsbot.
Remissvaren ska ha inkommit till departementet senast den 31 mars 2017.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande:
Utredningen har några förslag som kan få konsekvenser för kommunen. Ett av
dessa är att företagsbot ska kunna åläggas med anledning av brott som har
begåtts i utövningen av sådan offentlig verksamhet som kan jämställas med
näringsverksamhet. Detta kan t.ex. vara fråga om verksamhet inom vård, skola
och omsorg.
Vidare föreslås också att företagsbot ska kunna åläggas med anledning av brott
som har begåtts i utövningen av annan verksamhet som en juridisk person
bedriver, om brottet har varit ägnat att bereda den juridiska personen en
ekonomisk fördel. Det som avses här är inte näringsverksamhet (där
företagsbot kan åläggas redan idag) och inte heller offentlig verksamhet som
kan jämställas med näringsverksamhet, utan det handlar om den övriga
verksamheten. Förutom kravet som ställs på att det ska vara ett brott som
begåtts i utövningen av verksamheten ska brottet också varit ägnat att bereda
den juridiska personen en ekonomisk fördel. En ekonomisk fördel kan här
antingen vara en tillkommande intäkt eller en inbesparad kostnad. Det finns
inget krav på att brottet ska ha syftet till att åstadkomma en sådan fördel.
Istället är det tillräckligt att gärningen vid en objektiv bedömning har kunnat
förväntas leda till en ekonomisk fördel. Det är inte heller nödvändigt att brottet
faktiskt bereder den juridiska personen en ekonomisk fördel.
Ytterligare föreslår utredningen att företagsbot ska åläggas om företaget inte har
gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottet.
Utredningen föreslår också att maxbeloppet för företagsbot höjs från dagens 10
miljoner kronor till 100 miljoner kronor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Förslagen kan leda till kostnadsökningar för kommunen i och med att området
där kommunen kan drabbas av företagsbot ökar markant i och med ovannämnda förslag till förändringar. Förslagen till förändringar bedöms dock inte
enligt utredningen få några konsekvenser för den kommunala självstyrelsen.
Utökningen av verksamheter innebär att i princip all kommunens verksamhet
kan drabbas av företagsbot. Gällande möjligheten att ålägga kommunen
företagsbrott för övrig verksamhet (ej näringsverksamhet el. jämförbar) kan
ifrågasättas då denna omgärdas av tillsyn och kontroll av annat slag och det
därför inte kan anses påkallat att införa ytterligare en sanktionsmöjlighet.
Beslutsunderlag
• Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2017 § 21
•

Tjänsteutlåtande 27 januari 2017

•

Sammanfattning av SOU 2016:82

Beslutet skickas till

Justitiedepartementet
Anders Göransson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

2017-02-28

Dnr 2012-000481 - 001

Ändring av bolagsordning för Visit
Hälsingland/Gästrikland
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslag på ny bolagsordning i Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun äger 51 % av Visit Glada Hudik AB som äger aktier i
Visit Hälsingland Gästrikland AB. Enligt bolagsordningen i Visit Hälsingland
Gästrikland AB ska väsentliga förändringar i bolagsordningen godkännas av
Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun. Bolagsverkets uppfattning är att
nedanstående förändring av bolagsordningen ska godkännas av
Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun.
Nuvarande lydelse i bolagsordningen under § 9 Ärenden på årsstämma:
§ 9:6 Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen.
§ 9:9 Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer.
Förslag till ny lydelse i bolagsordningen under § 9 Ärenden på årsstämma:
§ 9:6 Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, revisionsberättelsen
samt granskningsrapport från lekmannarevisor.
§ 9:9 Val till styrelsen och val av lekmannarevisor.
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande ang ny bolagsordning

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 31

2017-02-28

Dnr 2013-000156 - 106

Aktieägartillskott - Biogas Mellannorrland AB
Kommunstyrelsen beslutar
att reglera kommunens kapitaltäckningsgaranti genom ett villkorat aktieägartillskott till Biogas i Mellannorrland AB på 361 000 kr
Sammanfattning
Ett aktieägaravtal upprättades av parterna i samband med bildandet av Biogas i
Mellannorrland AB. Enligt § 5 Finansiering av bolaget, är delägarna skyldiga att
årligen tillskjuta villkorade aktieägartillskott under de inledande åren då förlust
förväntas uppstå. Bolagets resultat 2016-12-31 uppgår till -1 899 495 kronor.
Hudiksvalls kommuns andel uppgår till 19 % vilket motsvarar ett ägartillskott
på 361 000 kr. I skrivelsen står även att aktieägartillskottet ska vara reglerat
senast den 27 februari 2017.
Beslutsgång
Olle Borgström (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till planutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
• Planutskottets protokoll 21 februari 2017 § 14

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Biogas Mellannorrland AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

2017-02-28

Dnr 2014-000126 - 218

Länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd längs
Hudiksvalls kommuns kuststräcka
Kommunstyrelsen beslutar
att överklaga länsstyrelsens beslut,
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för
överklagan, samt
att kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna överklagandet .
Sammanfattning
Länsstyrelsen har, utan att ta hänsyn till Hudiksvalls kommuns remissyttrande,
tagit beslut om ett utvidgat strandskydd längs Hudiksvalls kommuns kuststräcka.
Kommunen anser att kravet i miljöbalken inte är uppfyllt eftersom länsstyrelsen
inte tagit hänsyn till behovet av utvidgat strandskydd och i princip beslutat om
ett generellt strandskydd för stora delar av kommunens kuststräcka. Det kan
inte betraktas som enskilda fall i lagstiftningens mening.
Beslutsgång
Beng-Åke Nilsson (C), Håkan Rönström (M), Olle Borgström (S), Patrik
Nilsson (SD), Jan-Erik Jonsson (C) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon stödjer
planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
• Planutskottets protokoll 21 februari 2017 § 15
•

Länsstyrelsens beslut 13 februari 2017

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

12(19)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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§ 33

2017-02-28

Dnr 2016-000396 - 008

Motion ang. kommunens indelning i valkretsar vid
valet 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Monica Stigås (KD), Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C) och Gunnel
Nordin (L) har den 28 september 2016 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige med förslaget att Hudiksvalls kommun från och med
kommunfullmäktigevalet 2018 ska bestå av en valkrets.
Vallagen (2005:837) ändrades i och med lag (2014:1384) om ändring av vallagen
så att den tidigare regeln om att en kommun med fler än 24 000 röstberättigade
ska ha två eller fler valkretsar till: ”Om en kommun har 36 000 personer eller
fler som har rösträtt, får kommunen delas in i två eller flera valkretsar. En
kommun som har färre än 36 000 personer som har rösträtt får delas in i
valkretsar endast om det finns särskilda skäl.” (12 § Vallagen (2005:837)).
Syftet med förändringen i vallagen är ”att bättre säkerställa att mandaten i
riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige fördelas
proportionellt så att fördelningen speglar hur väljarna faktiskt har röstat.”
(Prop. 2013/14:48 s. 1).
Vid senaste valet 2014 hade Hudiksvalls kommun 29 588 röstberättigade.
Beslut om indelning av valkretsar ska beslutas av kommunfullmäktige senast
den 31 oktober året före det valår då den nya indelningen ska gälla för första
gången. Beslutet ska därefter fastställas av länsstyrelsen. Vid fastställandet gör
länsstyrelsen såväl en laglighets- som lämplighetsprövning av
kommunfullmäktiges beslut.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Jonas Holm (M) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
• Allmänna utskottets protokoll 9 februari 2017 § 20
•

Tjänsteutlåtande 12 oktober 2016

•

Motion inkommen 28 september 2016

•

Minnesanteckningar från demokrati- och kvalitetsberedningen 24
januari 2017

Beslutet skickas till

Monica Stigås (KD)
Jonas Holm (M)
Caroline Schmidt (C)
Gunnel Nordin (L)
Valnämnden
Anders Göransson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 34

2017-02-28

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Hälsingerådet har varit på en studieresa till Region Västra Götaland.
Sundsvallsregionen

Det finns inget att rapportera från Sundsvallsregionen
Regionsamråd

Vid regionsamrådet diskuterades besöksnäringen, ansökningar om bidrag ur
strukturfonder och stiftelsen ”en frisk generation”.
Kommunens krisstöd

Vid nästa kommunstyrelsesammanträde ska krisledningsnämnden kallas in för
information och diskussion om bl.a. krisledningsövning och POSOM.

Justerandes signatur
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§ 35

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
Sammanfattning
1.
Yttrande över förslag till detaljplan Norrbobyn 16:1.
Dnr 2016-245

Justerandes signatur

2.

Meddelande från förbundsstyrelsen SKL om Kvalitet i särskilt
boende

3.

SKL Cirkulär 17:4 Arbetsdomstolens dom 2016 nr 24, avsked
på grund av olovlig frånvaro

4.

Protokoll AB Hudiksvallsbostäder 3 februari 2017

5.

Protokoll Regionstyrelsen 25 januari 2017

Utdragsbestyrkande
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§ 36

2017-02-28

Dnr 2017-000066 - 023

Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef för Socialoch omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna René Holmberg som förvaltningschef för social och
omsorgsnämnden för perioden från Pia Anderssons sista faktiska arbetsdag och
12 månader framåt.
Sammanfattning
Pia Andersson, förvaltningschef för social- och omsorgsnämnden, går i pension
under sommaren 2017. En rekryteringsprocess har genomförts under hösten
2016. Ingen av de sökande bedömdes ha den erfarenhet som erfordras för den
här typen av tjänst. Rekryteringsgruppen som bestått av representanter från
kommunstyrelsen, social- och omsorgsnämnden, personalchefen samt
kommunchefen har gjort den bedömningen att det inte är meningsfullt att gå ut
med tjänsten igen förrän under hösten 2017.
För att temporärt lösa den uppkomna situationen har de som ingår i
förvaltningens ledningsgrupp erbjudits inkomma med intresseanmälningar för
ett vikariat under 12 månader från och med Pia Anderssons sista faktiska
arbetsdag. René Holmberg har uttalat intresse och då hon av
rekryteringsgruppen, social- och omsorgsnämnden samt de fackliga
organisationerna bedöms ha kompetens och erfarenhet för att lösa den
uppkomna situationen, föreslås hon därför förordnas för det aktuella vikariatet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 17 februari 2017

Beslutet skickas till

René Holmberg
Social- och omsorgsnämnden
Personalenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 37

2017-02-28

Dnr 2017-000071 - 023

Tillsättning av tillförordnad förvaltningschef för Tekniska
nämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Charlotta Butler som förvaltningschef för tekniska nämnden för
perioden 2017-04-01 – 2018-03-31.
Sammanfattning
Stadsomvandlingsprojektet Havsläge Hudik är på väg in i en mycket expansiv
fas. Det ställer stora krav på projektorganisationen vilket gjort att en förstärkning på projektledningssidan är nödvändig.
Nuvarande förvaltningschef för tekniska nämnden, Jan Kroppegård, kommer
med anledning av detta att under perioden 2017-04-01 – 2018-03-31 tillfälligt
lämna uppdraget som förvaltningschef till förmån för arbetet inom Havsläge
Hudik.
För att på ett så bra och snabbt sätt som möjligt lösa den uppkomna situationen
med den temporärt vakanta förvaltningschefstjänsten har efter dialog med
tekniska nämnden, bedömningen gjorts att föreslå att fastighetschef Charlotta
Butler förordnas som förvaltningschef för tekniska nämnden under den aktuella
perioden. Information och förhandling har skett med de fackliga
organisationerna i enlighet med medbestämmandelagens § 19 och § 11. Viss oro
har framförts från de fackliga organisationerna kring arbetsbelastningen för den
vikarierande förvaltningschefen.
Jan Kroppegård lägger redan avsevärd tid på projektet Havsläge Hudik inom
ramen för sin förvaltningschefstjänst. Eftersom dessa arbetsuppgifter ingår i det
projektledaruppdrag som Jan övergår till, minskar i motsvarande grad trycket på
förvaltningschefstjänsten. Dessutom kommer de resurser som frigörs genom
den här lösningen att möjliggöra förstärkningar inom tekniska förvaltningen.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 17 februari 2017

Beslutet skickas till

Charlotta Butler
Tekniska nämnden
Personalenheten
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 38

2017-02-28

Dnr 2017-000009 - 142

Delegation Unga till arbete
Sammanfattning
Representanter från delaktiviteterna i projektet Unga i arbetet informerar, som
en del i kommunstyrelsens tillsyn och uppsiktsplikt, kommunstyrelsen om projektet i sin helhet och de olika aktiviteterna.
Informationen omfattar även innehållet i delprojekten: Enig, Plugin 2.0,
Utbildningskontrakt, Trainee, Unga Talanger, Unga ambassadörer, CUL-AF,
Unga i Hudiksvall och KAA.
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