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Gunilla Stenberg och museipedagog Lars Berglund.
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Dnr 2019-000002 - 042

Månadsrapport om kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonom Siv Persson redovisar delårsresultat (jan-aug 2019) med prognos. Årsprognosen pekar på ett resultat på -60,1 miljoner kronor.
Social- och omsorgsnämnden visar ett resultat jan-aug på -45 miljoner kronor.
Tekniska nämnden (den skattefinansierade delen) visar ett resultat på -7,4
miljoner kronor.
Det prognostiserade resultatet före finansnetto visar på -309,8 miljoner kronor
varav -250 miljoner kronor avser pensionslösningar.
Det prognostiserade resultat efter finansnetto (sista raden) visar på -259,5
miljoner kronor.
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om personalfrågor. Sjukfrånvaron
fortsätter att sjunka framför allt långtidsfrånvaron.
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§ 153

2019-10-15

Dnr 2019-000664 - 042

Verksamhetsrapport och prognos för delår 2019,
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten 2019.
Sammanfattning
Rapporten innehåller viktiga händelser, framtida utmaningar, ekonomisk
prognos, måluppfyllelse och en redovisning av de särskilda uppdragen.
Kommunstyrelsens driftbudget beräknas redovisa ett överskott på 500 tkr. I
bokföringen redovisas ett överskott motsvarande drygt 3 000 tkr. Delar av detta
ska fördelas på nämnderna för riktade löneprioriteringar. Prognosen för investeringsbudgeten beräknas också redovisa ett överskott.
Demokrati- och kvalitetsberedningen har med hjälp av förvaltningen tagit fram
ett övergripande styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter "Främja
mänskliga rättigheter och förhindra diskriminering. Dokumentet beskriver den
grundläggande värderingen för Hudiksvalls kommun och är beslutad av
kommunfullmäktige 30 september 2019. Nu ska ett arbete med att implementera värderingarna i hela koncernen starta.
Den totala sjukskrivningen i förvaltningen har ökat med 0,3 % jämfört med
tidigare år. Trots denna ökning håller sig nivån under kommunens målvärde.
Verksamhetsmålen är helt, i hög grad eller delvis uppfyllda.
Allmänna utskottet har beslutat att kommunledningsförvaltningen i samråd
med social- och omsorgsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag för
utvärdering av kommunens deltagande i Coompanion Gävleborg.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 149
Tjänsteutlåtande 2019-09-18
Rapport 2019-09-18

Beslutet skickas till
Ekonomienheten för att inarbetas i den centrala verksamhetsrapporten
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Dnr 2019-000713 - 042

Delårsrapport 2019 för Hudiksvalls kommun Verksamhetsrapport och prognos delår 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten och delårsprognos för 2019.
Sammanfattning
Årsprognosen visar ett resultat före finansnetto på -298,3 miljoner kronor.
Under året har kommunen genomfört en försäkringslösning av den del av
pensionsskulden som återfinns bland ansvarsförbindelserna. Den omständigheten belastar resultatet med -250,4 miljoner kronor.
Nämndernas nettokostnad visar ett underskott på -48,6 miljoner kronor. Den
stora delen av den negativa avvikelsen gentemot årsbudgeten står tekniska
nämnden, och social- och omsorgsnämnden för.
Kommunstyrelsens arbetsutskott följer varje månad upp ekonomin hos de
nämnder som beräknas få underskott. Från och med 1 juli 2018 ska samtliga
återbesättningar av tjänster när personalen går i pension beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fortsatt effektivisera och utveckla arbetsprocesser och ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.
Allmän återhållsamhet råder för återstående delen av 2019 för att möta de
underskott som förväntas inom andra områden i kommunen.
En uppföljning av målen har gjorts och flera mål är helt eller delvis uppfyllda.
Även en redovisning av samtliga uppdrag finns med och där dess status redovisas om de är klara, pågår eller ej påbörjade.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2019 med verksamhetsrapport och prognos

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000028 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet - HNA,
Forssågruppen, Visit Glada Hudik AB, Stiftelsen
Hälsinglands museum och Fastighets AB Glysis
Sammanfattning
Kommunens bolag HNA, Forssågruppen, Visit Glada Hudik AB, Stiftelsen
Hälsinglands museum och Fastighets AB Glysis redovisar respektive bolags och
stiftelses nuvarande och planerade verksamhet samt resultat.
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2019-10-15

Dnr 2019-000393 - 057

Granskningsrapport, hyressättning kopplat till investeringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet.
Sammanfattning
Kommunrevisionen har gjort en granskning av internhyressystemet kopplat till
investeringar.
Syftet med granskningen har varit att besvara följande revisionsfråga:
Är tekniska nämndens hyressättning av kommunens fastigheter ändamålsenlig
utifrån hyresobjektens driftkostnader, investeringsutgifter samt ålder?
Kommunfullmäktige har gett kommunstyrelsen i uppdrag att lämna ett
yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i
kommunfullmäktige vid mötet den 28 oktober.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 154
Granskningsrapport
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-10-15

Dnr 2019-000325 - 003

Informationspolicy
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Informationspolicy för Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
En kommunövergripande informationspolicy antogs i kommunfullmäktige 26
mars 2007. Sedan dess har kommunikationsarbetet utvecklats för att bättre
svara mot ökade krav på kommunikation och information. I och med det behöver informationspolicyn också uppdateras och förtydligas för att bli ett bättre
stöd i det dagliga arbetet.
Syftet med policyn är att tydliggöra hur medarbetarna genom information och
kommunikation ska ge bästa möjliga service till alla som berörs av verksamheten samt möjliggöra medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen.
Genom att berätta om vad kommunen gör i olika kanaler skapar och fördjupar
vi bilden av Hudiksvalls kommun.
Kraven på att kommunen ska arbeta aktivt med informationssäkerhet har också
ökat. Syftet är att skydda och säkerställa information och se till att
informationen är tillgänglig på rätt sätt. Inom detta område saknar kommunen
tydliga, uppdaterade styrdokument. Därför har informationspolicyn arbetats om
för att även rymma informationssäkerhetsperspektivet. I och med det upphör
den tidigare informationssäkerhetspolicyn att gälla.
Den nya informationspolicyn är mer kortfattad än tidigare. Den snabba utvecklingen inom kommunikationsområdet gör att mycket av det som tidigare
finns med idag snabbt blir inaktuellt. Till policyn hör riktlinjer och rutiner, till
exempel om sociala medier och informationssäkerhet samt praktisk vägledning
på intranätet.
Informationspolicyn utgår från lagstiftningen, bland annat offentlighetsprincipen, webbtillgänglighetslagförordningen, dataskyddsförordningen. Inom
flera områden har regelverket skärpts vilket också är en anledning till att informationspolicyn behöver uppdateras.
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 16 maj 2019 § 91 att återremittera ärendet för att se över möjligheten att dela upp delar av policyn i en
intern- och extern del. Lagstiftningen skiljer inte på intern och extern
kommunikation eller kriskommunikation, därför är grundprinciperna desamma.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 150
Tjänsteutlåtande 2019-09-11
Policy 2019-09-11
Protokoll allmänna utskottet 2019-05-16 § 91

Beslutet skickas till
Kommunikationsenheten
Samtliga förvaltningar
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§ 158

2019-10-15

Dnr 2019-000644 - 310

Ställplats Glysis
Kommunstyrelsen beslutar
att överföra ägandet av den serviceanläggning för husbilar som finns på Kattvikskajen till Glysisvallen AB under förutsättning att de erhåller erforderliga
tillstånd för att installera den i anslutning till Glysisvallen AB:s anläggningar vid
Glysisvallen, samt
att Glysisvallen AB står för samtliga kostnader för installation och drift av anläggningen.
Sammanfattning
Glysisvallen AB har inkommit med ett önskemål om att överta den serviceanläggning för husbilar som idag finns på Kattvikskajen. Deras avsikt är att
inrätta 8 permanenta ställplatser i anslutning till parkeringen vid Glysisvallen.
Eftersom den tillfälliga ställplats, som sedan några år funnits på Kattvikskajen,
upphör från och med 2020 kommer den möjligheten inte längre att finnas i
centrala staden. Utifrån ett besöksnäringsperspektiv är centralt placerade ställplatser för husbilar av stor vikt. I takt med att antalet husbilar under senare år
ökat markant har den här typen av enklare uppställningsplatser ökat runt om i
Europa. Dessa platser ska inte blandas ihop med campingplatser som har en
betydligt högre servicegrad och som är anpassade till längre vistelser.
För husbilar är det primära behovet att kunna tömma sin latrin och fylla på
vatten. Kommunen inhandlade en sådan serviceanläggning för några år sedan
och placerade den tillfälligt på Kattvikskajen. I och med nästa steg i exploateringen av kajområdet upphör möjligheten till uppställning av husbilar. Det gör
att serviceanläggningen också måste tas bort. Eftersom Glysisvallen AB uttryckt
att man är beredd att iordningsställa 8 permanenta ställplatser vid Glysisvallen
och att installera serviceanläggningen i anslutning till dessa föreslås anläggningen överföras till bolaget. Förutsättningen för överförandet av ägandet
bör vara att man erhåller samtliga tillstånd som behövs för installationen och att
man står för de kostnader som kan uppstå för installation och drift.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 151
Förfrågan och tjänsteutlåtande 2019-09-06
Beslutet skickas till
Glysisvallen AB
Tekniska nämnden
Kommundirektören
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Dnr 2019-000682 - 315

Parkeringar Djupestrand
Kommunstyrelsen beslutar
att anlägga parkeringar norr om bostadsområdet Djupestrand vid Köpmanberget i enlighet med bifogad ritning och karta, Bilaga A och B, samt
att anläggandet och driften av parkeringsplatserna finansieras av intäkterna.
Sammanfattning
I exploateringsavtalet för bostäder på Djupestrand fanns en möjlighet för
exploatören att tillskapa parkeringsplatser för boende på kvartersmark på andra
sidan vägen, norr om bostäderna. Denna option nyttjades aldrig. Efter inflyttning har kommunen uppvaktats av företrädare för de boende att det finns
ett stort behov av ytterligare p-platser. En lösning för att åtgärda detta är att
kommunen anlägger en parkering på kommunal mark i enlighet med bifogad
ritning och karta, Bilaga A och B. Parkeringen rymmer uppemot 47 stycken
parkeringsplatser och kommer vara tillgängliga att hyra för allmänheten, boende
och besökare till bostäder och verksamheter i området. Detaljplanen medger
parkering för detta område. Antalet parkeringsplatser kan behöva justeras
marginellt om det behövs för att säkra drifts- eller trafiksäkerhetsfrågor på
parkeringsplatsen.
En förutsättning för att kommunen ska bygga p-platser är att det säkras
parkeringar för allmänhetens behov. Anläggandet och driften av P-platserna
kommer att finansieras av intäkterna. Parkeringssystem som införs på platsen
ska harmoniera med kommunens övriga allmänna parkeringar som handhas av
tekniska nämnden.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar avslag på planutskottets förslag.
Annika Huber (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till planutskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-10-01 § 94
Tjänsteutlåtande och bilagor 2019-09-27
Planutskottets protokoll 2019-05-07 § 36
Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
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Dnr 2019-000207 - 510

Åtgärdsvalsstudie vid Medskogs handelsområde
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att genomföra en åtgärdsvalsstudie för trafiksituationen vid Medskogs handelsområde, samt
att finansiering om högst 250 000 kr tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Sammanfattning
Planutskottet uppdrog den 3 september 2019 till kommunledningsförvaltningen
att ta fram ett underlag för beslut om en åtgärdsvalsstudie. Förvaltningen föreslår att kommunen tar initiativ till att genomföra en åtgärdsvalsstudie tillsammans med berörda parter för att ta fram förslag på olika lösningar för att
förbättra trafiksituationen vid Medskogs handelsområde.
Förvaltningens överväganden
Kommunen har haft en dialog med Trafikverket om tänkbara åtgärder för att
förbättra trafiksituationen vid trafikplatsen Medskogs handelsområde, invid väg
84. En åtgärd som parterna har diskuterat är en cirkulationsplats. En sådan
finns inte finansierad i länstransportplanen och skulle kräva en ändring av berörda detaljplaner.
Ett lämpligt nästa steg är att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS). I denna
kan berörda parter delta, t ex Trafikverk, fastighetsägare, näringsidkare m fl vid
sidan av kommunen. ÅVS:en kan tidigt i processen ge en fördjupad problembild och ge förslag på lösningar av olika slag både på kortare och längre sikt för
alla trafikslag. Enligt Trafikverket ska alla formella planeringsprocesser föregås
av en åtgärdsvalsstudie. Den kan därefter ligga till grund för kommunens dialog
med Region Gävleborg om prioritering av åtgärden vid kommande revidering
av länstransportplanen.
Trafiksituationen vid handelsområdet i Medskog kännetecknas stundtals av
långa köer ut på väg 84. Vid tidigare möte som kommunen initierat har polisen
angett att det är ett stort antal trafikincidenter som inträffat på platsen.
Näringsidkare har vittnat om en oro för att trafikfrågan gör att handelsområdet
kan få dåligt rykte och att därmed vissa kunder, t ex turister och transittrafik,
väljer att stanna på andra platser längs resan.
Kommunen saknar erfarenhet av att driva processer med åtgärdsvalsstudier.
Det kan därför behövas externt stöd med både att leda ÅVS-processen samt vid
framtagande av visst utredningsmaterial. Med hänsyn till omfattningen av
frågan bör det prövas om det går att göra en förenklad ÅVS.
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Den utökade kostnaden för detta beräknas inte överstiga 250 000 kr.
Finansiering sker från kommunstyrelsens medel för oförutsett. Berörda förvaltningar förväntas medverka i arbetet.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Anton Stark (C), Patrik Nilsson (SD) och Ulrica Högberg
(V) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-10-01 § 96
Tjänsteutlåtande 2019-09-19
Planutskottets protokoll 2019-09-03 § 84

Beslutet skickas till
Planeringschefen
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

§ 161

2019-10-15

Dnr 2019-000616 - 800

Medlemskap i nationella cykelrådet
Kommunstyrelsen beslutar
att anse uppdraget redovisat, samt
att ge styrgruppen för ekologisk hållbarhet i uppdrag att utreda förutsättningar
för Hudiksvall att söka medlemskap i Svenska Cykelstäder.
Sammanfattning
Efter beslut i kommunfullmäktige 2016-06-20 ska kommunstyrelsen ansöka om
medlemskap i det nationella cykelrådet.
Nationella cykelrådet är ett samverkansforum för det nationella arbetet för en
ökad och säker cykling. Det nationella cykelrådet är idag vilande och inte ett
forum som man ansöker om att tillhöra.
Det som däremot är möjligt är att ansöka om medlemskap i Sveriges cykelstäder. Svenska Cykelstäder är en förening som bildades 2015 och består av 31
svenska kommuner och fyra regioner. Svenska Cykelstäders målsättning är att
öka andelen cykelresor, förbättra för cyklister i svenska kommuner samt att
statusen för cykeln som transportmedel höjs, i det kommunala arbetet såväl
som på den nationella agendan.
För att bli medlem i Svenska Cykelstäder skall ansökande kommunen ha tagit
ett politiskt beslut om att bli en Cykelstad (dvs. medlem), samt ha fattat ett
politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen. Beslutet skall vara
kvantifierat och tidsbestämt.
Förvaltningens motivering
Arbete för ökad cykling är mycket viktigt för att minska utsläpp av koldioxid
samt öka den fysiska aktiviteten. Kommunen har sedan 2016-02-22 en antagen
cykelpolicy. Den säger bland annat att:
Cyklandets andel av det totala resandet ska öka. För kortare resor inom en
tätort ska cykeln vara huvudalternativet. Därmed bidrar vi till ett bättre klimat,
bättre folkhälsa, mindre buller och avgaser samt till en attraktivare stad.
För att genomföra det krävs en samsyn kring att cykelpolicyn ska efterlevas. För
att ingå i nätverket Svenska cykelstäder krävs att någon personal får som
huvudansvar att driva cykelfrågor samt att medel till genomförande avsätts. Om
inte så sker anser kommunledningsförvaltningen att det är bättre att fokusera på
att den redan antagna cykelpolicyn efterlevs.
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Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) påtalar att hon gärna ser att Hudiksvall söker
medlemskap i Svenska Cykelstäder.
Efter diskussion i styrelsen, enas kommunstyrelsen om att ge styrgruppen för
ekologisk hållbarhet i uppdrag att utreda förutsättningar för Hudiksvall att söka
medlemskap i Svenska Cykelstäder.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 152
Tjänsteutlåtande 2019-09-03

Beslutet skickas till
Styrgruppen för ekologisk hållbarhet
Kommunekologen
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Dnr 2018-000556 - 730

Inriktning och handlingsplan för äldreboende åren
2019-2027
Kommunstyrelsen beslutar
att upphandla samarbetspartner för att utreda förutsättningar att bygga och
fastighetsförvalta vård- och omsorgsboenden med kooperativa hyresrätter
alternativt ordinära hyresrätter,
att ytterligare se över geografisk placering av nya vård- och omsorgsboenden
med hänsyn taget till behov och översiktsplanen,
att utreda förutsättningarna för att helt eller delvis omvandla Tunbacka och
Helenedal till trygghetsboende i kommunal eller extern regi,
att vid en eventuell konvertering/försäljning av Tunbacka utreda möjligheten
om att upplåta studentbostäder som integreras i trygghetsboendet,
att avsätta medel i budgeten för lokalt driftsbidrag för trygghetsboenden för
2020 samt att det lyfts i budgetberedningen 2021, samt
att anse äldreprojektets uppdrag som rör kommunstyrelsens ansvarsområden
som slutfört vid årsskiftet då en handlingsplan för boende nu är framtagen
eftersom det fortsatta arbetet främst handlar om social- och omsorgsnämndens
ansvarsområde
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta inriktning och handlingsplan för 2019 till 2027, äldreboende samt
att ge social- och omsorgsnämnden i uppdrag att vid behov revidera inriktnings- och handlingsplanen efter samråd med kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Andelen äldre i befolkningen ökar under de kommande åren. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför den 18 maj 2017 att göra en fördjupad
äldreutredning Syftet med denna översyn är att hitta en optimal kombination av
kvalitet för alla inblandade och kostnadseffektivitet ur ett bredare perspektiv.
Uppdraget omfattar tre delprojekt; boende för äldre, välfärdsteknologi och
förebyggande arbete. En politisk styrgrupp och en projektgrupp tillsattes.
I -Inriktning-handlingsplanen för äldreboende åren 2019-2027 lyfts behovet av
strategiska beslut fram avseende nyproduktion och omstrukturering av vårdoch omsorgsboenden.
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Utgångspunkten är antaganden om i vilken utsträckning förebyggande arbetet
påverkar det framtida behovet. Ett särskilt fokus har lagts vid trygghetsboenden
som ett viktigt inslag för att minska behovet av vård- och omsorgsboenden.
Utredningen har varit ute på remiss och yttrande har inkommit från social-och
omsorgsnämnden, tekniska nämnden, PRO Hudiksvall, Vision veteranerna,
SPF Hudiksvall samt PRO Bjuråker. Remissvaren föranleder inga ändringar i
förslaget.
Styrgruppen för projektet beslutade den 4 september 2019 att ställa sig bakom
planen och överlämna den till kommunstyrelsen. Deltagare i styrgruppen är
Henrik Persson (S), Jonas Holm (M), Birgitta Medin (M), Caroline Schmidt (C),
Karin Hansson (C), projektledare Inger Myrsten, kommundirektör Bengt
Friberg, förvaltningschef Marie Palmgren, IT-strateg Henrik Adestedt och
fastighetschef Charlotta Butler.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Bo Nilsson (S), Karin Hansson (C), Patrik Nilsson (SD) och
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Charliene Kiffer Goude (V) meddelar att vänsterpartiet avstår från att delta i
beslutet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 153
Tjänsteutlåtande 2019-09-11
Handlingsplan 2019-09-11
Remissyttrande Social- och omsorgsnämnden 2019-03-01 § 32
Remissyttrande PRO 2019-03-04
Remissyttrande SPF 2019-03-04
Remissyttrande Vision Veteranerna 2019-02-27
Remissyttrande Tekniska nämnden 2019-02-04 § 12
Remissyttrande PRO Bjuråker 2019-01-18
protokollsutdrag Plan- och utvecklingsutskottet 2018-11-20 § 7
Handlingsplan 2018-11-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000453 - 735

LOU eller LOV i vård- och omsorgsboenden i
Hudiksvalls kommun?
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna rapporten, samt
att därmed anse uppdraget slutfört
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-25 § 65 att bifalla Jonas Holms (M)
motion om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheter och förutsättningar för införande av LOV inom särskilt boende.
I samband med att budget 2019 och plan för 2020-2025 antogs av kommunfullmäktige den 17 december 2018 § 170, uppdrogs till social- och omsorgsnämnden att utreda förhållandet lagen om valfrihet (LOV) i förhållande till
lagen om offentlig upphandling (LOU) gällande särskilt boende.
Social- och omsorgsnämndens yttrande
I utredningen redovisas hur olika förutsättningar i privat och egen regi kan
motivera att ersättningsnivåerna för olika utförare ligger på olika nivåer. Utredningen klargör också vad som i LOV avses med begreppet leverantör och
att en kommuns egenregi inte ingår i begreppet. Utredningen presenterar inte
något förslag till ersättningsnivåer utan detta måste hanteras i samband med att
ett förfrågningsunderlag till eventuellt kommande upphandling arbetas fram.
Om valfrihet införs rekommenderar förvaltningen att det utarbetas en strategi
för hur Social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvall ska kunna förebygga eller
hantera en situation där något eller flera av nyetablerade privata vård- och omsorgsboendena av någon anledning önskar lägga ner sin verksamhet.
Om man väljer att införa ett valfrihetssystem är förvaltningens
rekommendation att införa ett valfrihetssystem som bygger på att erbjuda medborgarna i Hudiksvalls kommun möjlighet att fritt välja mellan tillgängliga
lägenheter i vård- och omsorgsboenden.
I det fall man väljer att införa ett valfrihetssystem är det också förvaltningens
rekommendation att tillgängliga lägenheter begränsas till de som avropas från
eventuella ramavtalsupphandlingar enligt LOU, drivs i egenregi eller drivs på
entreprenad upphandlad enligt LOU. Det vill säga att valfrihetssystemet inte
omfattar ett införande av LOV.
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Utredningen berör också vad som gäller för tillståndsprövning av utförare som
bara tar emot kunder via LOV-avtal och konstaterar att rättsläget på den här
punkten är oklart.
Beslutsgång
Bo Nilsson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 155
Protokoll social- och omsorgsnämnden 2019-05-23 § 85
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-04-10
Rapport 2019-04-10
Protokoll kommunfullmäktige 2016-04-25 § 65

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000657 - 035

Redovisning av obesvarade och besvarade medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 34 § skall kommunstyrelsen och
nämnderna en gång per år, till fullmäktige redovisa de beslut som fattats i dessa
ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Den 18 september 2019 var det totalt 21 medborgarförslag som inte blivit besvarade. Av dessa är det minst 12 medborgarförslag som inte klarar handläggningen inom ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 156
Redovisning 2019-09-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000647 - 008

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Enligt
arbetsordningen för kommunfullmäktige i Hudiksvall § 31 ska en uppföljning
ske varje år i april och oktober av vilka motioner som inte är slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över obesvarade
motioner daterad 2019-09-18. Totalt är det 24 motioner som inte är slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 24 obesvarade motionerna kommer
minst 12 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll2019-09-26 § 157
Redovisning 2019-09-09

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000526 - 040

Medlemsavgift till Samordningsförbund Gävleborg för
år 2020
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Samordningsförbund Gävleborgs ansökan, på 432 870 kr, om
ekonomisk insats för år 2020, samt
att beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner och Region
Gävleborg beslutar i enlighet med ansökan.
Sammanfattning
Varje år fördelar staten medel till Samordningsförbunden baserat på varje ingående kommuns försörjningsmått samt befolkningsantal.
Staten finansierar Samordningsförbunden med 50% under förutsättning att
Region/landsting samt kommun tillsammans finansierar de övriga 50%.
Medlemsavgiften för år 2019 ökade med 100 %. För Hudiksvalls kommun
innebar det en ökad kostnad från 216 435 kr till 432 870 kronor.
Samordningsförbundets styrelse föreslår en oförändrad medlemsavgift för
2020. Det innebär att dom båda parterna, staten respektive
region/kommunerna, bidrar med 6 659 500 kr vardera. 2020 års medlemsavgift
blir 432 870 kr för Hudiksvalls kommun.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26 § 158
Förfrågan 2019-06-27
Bilaga 1-3 2019-06-27
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-11-06 § 161
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-10-09 § 148

Beslutet skickas till
Samordningsförbund Gävleborg
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000715 - 006

Sammanträdesplan 2020, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2020:
11 feb, 10 mars, 7 april, 12 maj, 9 jun, 15 sept, 13 okt, 10 nov och 8 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 09.00.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2020:
24 feb, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 jun, 28 sept, 26 okt, 23 nov och 21 dec,
samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har förslagit sammanträdestider år 2020 för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Sammanträdesplan för år 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000177 - 610

Skolstruktur i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att ge lärandenämnden som har specialistkompetens i uppdrag att fortsätta
arbeta med delar av skolstrukturutredningen,
att det ska utmynna i en jämlik och likvärdig skola som uppfyller lagens krav,
att lärandenämnden den 3 december 2019 lämnar en rapport till kommunstyrelsen, samt
att den parlamentariska gruppen därmed avvecklas.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att tillsätta en
parlamentarisk grupp med representanter från samtliga partier som finns med i
kommunfullmäktige. Anledningen är att grundskolan står inför stora utmaningar med för många kommunala skolenheter i förhållande till de i dag
verksamma friskolorna. Uppdraget till den parlamentariska gruppen är att hitta
lösningar politiskt, som är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva
en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument.
Detta för att under överskådlig framtid oavsett politisk majoritet ge skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt och skapa bästa möjliga
förutsättningar för elever och personal. Den 1 juni 2018 godkände gruppen en
uppdragsbeskrivning för att upphandla en extern utredare. Utredningen utmynnade att minska antal skolenheter enligt följande;
• Malsta skola och Edsta skola avvecklas och eleverna flyttar till Sandvalla skola
• Håstaskolan avvecklas som skola och eleverna flyttar till Västra skolan.
• Njutångers skola avvecklas och eleverna flyttar till Iggesunds skola.
• Friggesunds skola avvecklas och eleverna flyttar till Ede skola i Delsbo.
• Näsvikens skola avvecklas och eleverna flyttar till Lunds skola i Forsa.
Den parlamentariska gruppen har inte kunnat enas om ett gemensamt förslag
utifrån skolutredningen. Däremot är samtliga i ledamöter i gruppen överens om
att förslå kommunstyrelsen att ge lärandenämnden, som har specialistkompetens i uppdrag att fortsätta arbetet och att den parlamentariska gruppen
avvecklas.
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Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Erika Söderström (C), Patrik Nilsson (SD) och Jonas Holm
(M) yrkar bifall till den parlamentariska gruppens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande skolutredningen
Slutrapport Skolstruktur i Hudiksvalls kommun

Beslutet skickas till
Lärandenämnden
Parlamentariska gruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 169

2019-10-15

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Inget möte har genomförts sedan förra rapporteringen. Nästa möte är i
morgon.
Sundsvallsregionen

Vid Sundsvallsregionens möte avhandlades följande frågor:
- verksamhetsplan 2020 bla innehållande: kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, trafik och infrastruktur samt utveckling av samarbetet
- översiktsplaner
- RUS för Västernorrland och Gävleborg
- Mittuniversitetet
Övrig information

Information om avvecklingen av Inköp Gävleborg. Avstämning blir i morgon
vid Hälsingerådets sammanträde.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1, Tekniska nämndens beslut om differentiering av parkeringstider i
Järnvägsparken. Dnr 2014-000130 326
2. Regeringsbeslut Utseende av ledamöter i Kronofogdemyndighetens insynsråd. Dnr 2019-000656
3. Länsstyrelsens redovisning av vattensituationen i länet. Dnr 2019-000660
4, Protokoll från styrelsemöte med AB Hudiksvallsbostäder 2019-09-13. (Finns
tillgängligt vid sammanträdet)
5. Protokoll från Hälsingerådet med bilagda rapporter 2019-08-21. (Finns tillgängligt vid sammanträdet)
6. Protokoll från Kommunsamverkan ekonomisk förening 2019-08-21. (Finns
tillgängligt vid sammanträdet)
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Planutskottets protokoll 2019-09-03
Allmänna utskottets protokoll 2019-09-26
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Dnr 2019-000735 - 023

Fråga om ersättare i styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta frågan till allmänna utskottet och till nästa sammanträde med
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) initierar frågan om att välja ersättare till styrgrupp
för ekologisk hållbarhet.

Beslutet skickas till
Allmänna utskottet
Kommunstyrelsen
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