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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg informerar att uppföljning per 30 april 2018 inte
kan presenteras då materialet ännu inte är klart. En översiktlig repetition av
förgående redovisning (per 31 mars) presenteras.
Personalchef Maria Larsson redovisar att sjukfrånvaron fortsätter att minska,
även långtidsfrånvaron.
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Dnr 2018-000190 - 042

Bokslut 2017 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2017 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning
Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 56


Tjänsteutlåtande 2018-04-12



Bilaga 1-4, 2018-04-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000145 - 291

Ombyggnation av ventilation och styr- och
reglersystem på Bromangymnasiet
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja tekniska nämnden ett internleasingslån, på motsvarande 5,5 miljoner
kronor och med en avskrivningstid på 7 år, för ombyggnad av ventilation och
styr- och reglersystem på Bromangymnasiet.
Sammanfattning
Bromangymnasiet är ett av landets största sammanhållna gymnasier. Gymnasiet
verkar i kommunens största fastighet med en total golvyta på över 25 000 m2
och i omkringliggande verkstadsbyggnader. Fastigheternas energikostnader är
mycket höga och deras styrsystem tillåter inte fjärrstyrning eller tillfredsställande
säkerhetskrav vid datorhaveri.
Kommunens fastighetsverksamhet önskar att investera i ett nytt värmesystem
samt en modern ventilationsanläggning med energiåtervinning som styrs med
närvaro- och CO2-givare. Investeringen beräknas att kosta 5,5 miljoner vilket
man önskar låna av kommunstyrelsen genom ett internleasingslån med en
avskrivningstid på 7 år. Samtidigt har fastighetsverksamheten uppdragit
kommunens energirådgivare Johan Ringmar att söka ett statligt bidrag på 25 %
av investeringskostnaderna.
Idag är fastigheternas huvudsakliga energikällor el- och fjärrvärme. Man har en
genomsnittlig årsförbrukning av el på cirka 725 MWh och fjärrvärme på cirka
1355 MWh. Den årliga energikostnaden uppgår till över 2 miljoner kronor.
En energiberäkning visar att man genom en ombyggnation av ventilation och
styr- och reglersystemet på Bromangymnasiet kan uppnå en total
energibesparing med cirka 1240 MWh per år. Detta motsvarar cirka 60 %
minskning av nuvarande energiförbrukning. Den årliga
energikostnadsbesparingen förväntas uppgå till cirka 970 000 kronor per år.
Kommunen har med goda resultat provat den nya tekniken på fastigheten
tillhörande Läroverket. På Läroverket hade man innan ombyggnationen en
genomsnittlig energiförbrukning på cirka 1590 MWh per år vilken idag uppgår
till cirka 615 MWh per år, en minskning på cirka 975 MWh per år.
Utöver de ekonomiska och miljömässiga vinsterna skulle en investering enligt
ovan även innebära att inomhusmiljön skulle förbättras väsentligt. Idag har man
svårt att hålla jämna temperaturer i byggnaden vilket beror på kombinationen
av olika typer av VVS-system och radiatorer. Ljudnivåerna är högre än önskat
då 13 stycken frånluftsfläktar är placerade ovanför bland annat lektionssalarna.
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Ett annat problem är syretillförseln i vissa verkstäder och kontor.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Gerd Olsson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 57


Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-03-19 § 33

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Lärandenämnden
Ekonomienheten
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Dnr 2018-000135 - 860

Ansökan om bidrag Delsbo Electric 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå deras ansökan angående wi-fi då förvaltningens bedömning är att
ansökan är kostsammare än bidragsansökan redovisat,
att kommunen är behjälplig i arbetet med en internetanslutning i stationshuset
samt viss teknisk hjälp, samt
att bidragsansökan gällande tävling- och testanläggning skickas till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 genomförs årets upplaga av studenttävlingen Delsbo Electric.
Syftet med tävlingen är att erbjuda ett konkret, lärorikt och roligt elev- och
studentprojekt med energi-effektivitet i fokus. Utmaningen är att konstruera
och framföra ett bemannat batteridrivet spårgående fordon med minsta möjliga
energianvändning.
Delsbo Electric har inkommit med en bidragsansökan som består av två delar:
Teknikinvesteringar
Delsbo Electric planerar att inskaffa och installera wi-fi längst hela banan för att
publiken ska kunna följa tävlingen via bildskärmar.
Tävling- och testanläggning
För att kunna erbjuda deltagarna möjlighet att provköra banan behövs ett av
spåren på bangården ställas i ordning. I dagsläget är spåret inte körbart då det är
täckt av en del ris och singel.
Kommunledningsförvaltningen har kommit fram till att kostnaderna för wi-fi
längs tävlingsbanan är kostsammare än bidragsansökan har kommit fram till.
Kommunen har varit i kontakt med Delsbo Electric.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jonas Holm (M)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 59
 Ansökan, 2018-03-26
 Bilaga 1, 2018-03-26
Beslutet skickas till Delsbo Electric, kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2018-000198 - 311

Ökat Investeringsanslag 2018 till underhåll av gator,
gång och cykelvägar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ytterligare 10 mkr avsätts till 2018 års investeringsbudget, för underhåll av
det kommunala vägnätet och gång- och cykelvägar, ur eget kapital, samt
att tekniska nämnden prioriterar redan beslutade investeringsmedel för 2018 till
insatser i befintligt vägnät, förutom det som är projekterat och upphandlat.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jonas Holms förslag reserverar sig Jonas
Holm (M), Birgitta Medin (M) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Den gångna vintern och tidigare försyndelser har satt sina spår på kommunens
gator, gång och cykelvägar med stora skador som följd. Efter att åkt runt
tillsammans med ordförande för Tekniska nämnden och tjänstepersoner och
fått en uppfattning av graden av skador bl.a. från den gångna vintern runt om i
kommunen är behovet stort under 2018 av underhållsinsatser. För att göra det
mest nödvändiga och redan planerade insatser behövs ökade resurser till
Tekniska nämnden för att klara underhållet av kommunens infrastruktur.
Prioriteringar behöver dock göras och i förslaget ligger att underhåll av befintlig
infrastruktur prioriteras före nybyggnationer. När det gäller cykelvägar så finns
också riskfaktorer och ta hänsyn till där asfalten spruckit, med stor
olycksfallsrisk som följd. Kommunledningen föreslår därför att ytterligare 10
miljoner kr tillförs tekniska nämnden till ökat underhåll av gator och gång och
cykelvägar.
Beslutsgång
Uno Jonsson (S), Charliene Kiffer (V), Andrea Bromhed (MP), Jan-Erik
Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att
kommunen lånar upp ytterligare 100 miljoner kronor för genomgång och
renovering av det kommunala vägnätet och gång- och cykelvägar.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
Ordförande framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Jonas Holms
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker Jonas
Holms förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 69


Tjänsteutlåtande 2018-04-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000137 - 042

Utvecklingsområden inom äldreprojektet
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå nämndens begäran, samt
att ärendet hänvisas åter till social- och omsorgsnämnden, genomförs förslaget
får nämnden göra omprioriteringar i sin egen budgetram.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Caroline Schmidts med fleras förslag
reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson
(C), Jonas Holm (M) och Birgitta Medin (M)
Sammanfattning
Äldreprojektet handlar om boendeutbud och hälsoprojekt för äldre.
Kommunstyrelsen och Social- och omsorgsnämnden gav social- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram en lokal strategi för hur behovet av
platser i särskilt boende kan minska genom att satsa på förebyggande arbete och
välfärdsteknologi. En styrgrupp har tillsatts och en projektgrupp började arbeta
i slutet på 2017. Projektarbetet bygger på det som kommit fram i den senaste
boendeutredningen. Den utredningen har utgångspunkt i PWC:s långsiktiga
analys för Hudiksvalls kommun för åren 2016-2030 samt belyser de
frågeställningar som social- och omsorgsnämnden lyft i sitt beslut 2016-04-21§
51. För att möta den demografiska utmaningen med allt fler äldre behöver den
kommunala verksamheten arbeta med boendeutbud, välfärdsteknologi och
förebyggande hälsofrämjande insatser för äldre. Målsättningen är att öka
möjligheterna för kvarboende med hög livskvalitet för den enskilde.
Projektgruppen har hittills som utvecklingsområden lyft fram testbäddar i
Iggesund för att prova nya arbetssätt och välfärdsteknologi, både på särskilt
boende och i hemtjänsten, samt på förebyggande enheten, bland annat
utveckling av öppna träffpunkter samt träning för äldre. För att kunna arbeta
med utvecklingsområden behöver medel skjutas till.
För att uppnå social- och omsorgsnämndens mål att i vid bemärkelse arbeta
förebyggande samt äldreprojektets mål är öppna träffpunkter för äldre mycket
viktiga. De kan öka möjligheten till kvarboende och även anhörigavlösning. De
öppna träffpunkterna ska vara öppna både för personer som bor i ordinärt
boende och personer som bor på särskilt boende. De är tänkta att bli en
naturlig samlingsplats i samhället och det är därför viktigt att de finns på olika
platser i kommunen. I dagsläget kan inte de öppna verksamheterna ta emot
personer som har ett omvårdnadsbehov, då de har begränsat med anställd
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personal. Social- och omsorgsförvaltningen har även ett behov av att kunna
erbjuda praktikplatser, tillfälliga placeringar under en rehabprocess samt olika
anställningar utifrån arbetsmarknadsåtgärder. Med anställda på de öppna
träffpunkterna skulle möjligheten till praktikplatser med mera öka.
Social- och omsorgsnämnden har förslagit kommunfullmäktige besluta:
att på försök under 3 år inrätta testbäddar och öppna träffpunkter för äldre på
Patricia/Stallet i Hudiksvall, Tryggebo i Iggesund, Forsagården i Forsa och
Edshammar i Delsbo till en kostnad av 1,8 miljoner kronor,
att under 2018 finansiera de öppna träffpunkterna med 50 % vardera för
kommunstyrelse och social-och omsorgsnämnd ur eget kapital,
att beakta kostnaderna för de öppna träffpunkterna i budgeten för 2019 och
2020,
att utvärdera verksamheten där resultat redovisas för social- och
omsorgsnämnden, kommunstyrelsen i god tid innan budgetarbetet för 2021
påbörjas, samt
att bevilja tilläggsanslag för driftskostnader för äldreprojektet om totalt 200 000
kronor med 50 % vardera för kommunstyrelsen och social- och
omsorgsnämnden.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Birgitta Medin (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall
till social- och omsorgsnämndens förslag.
Uno Jonsson (S), Patrik Nilsson (SD) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag, eller till Caroline Schmidts med fleras förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
allmänna utskottets förslag röstar Ja, den som röstar bifall till Caroline Schmidts
med fleras förslag röstar Nej.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Bo Nilsson (S), Per
Svensson (S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Charliene
Kiffer (V), Andrea Bromhed (MP) och Patrik Nilsson (SD) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas
Holm (M) och Birgitta Medin (M) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså med 10 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag.
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Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker socialoch omsorgsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 58


Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2018-03-22 § 42



Tjänsteutlåtande 2018-03-27

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Ekonomienheten
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Kommunstyrelsen

§ 72

Dnr 2017-000296 - 531

Nyttjande av fordon i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen uppdrag att utarbeta ett förslag till
målsättningar och en handlingsplan för användningen av bilar i kommunen
med ambitionen:
- att uppnå en fossilfrihet för kommunens fordonspark till 2025
- att minska antalet bilar och därmed öka antalet genomsnittligt körda mil per
fordon
- att upphandla bilar för längre transporter
att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram ett kostnadssatt förslag för att
utrusta bilpoolens bilar med elektroniska körjournaler
att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla en bilpoolstjänst om minst 2
bilar som också kan nyttjas av allmänheten.
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att aktualisera kommunens
resepolicy inklusive vidta åtgärder för att öka möjligheterna för medverkan på
distans vid möten som arrangeras i kommunen.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jonas Holms förslag reserverar sig Jonas
Holm (M) Birgitta Medin (M) och Patrik Nilsson (SD.
Sammanfattning
En utredning kring kommunens fordonspark har genomförts i syfte att uppnå
kostnadseffektivisering och positiva effekter inom folkhälsan samt miljön.
Utredningen visar att antalet fordon har ökat totalt sedan en likande utredning
gjordes 2008. Framförallt gäller det äldreomsorgen och tekniska förvaltningen.
Antalet körda mil har under samma period minskat. Det tyder på att man borde
kunna reducera antalet fordon men att det är nödvändigt att ha bättre kontroll
på hur fordonen nyttjas. Det skulle kunna åstadkommas genom att förse bilarna
med elektroniska körjournaler.
82 % av personbilarna kördes kortare än 1 500 mil under 2017. För längre resor
ska kollektivtrafiken vara ett förstahandsalternativ. Fungerar inte det så kan det
vara aktuellt med bil men då borde man se över om det kan vara mer
kostnadseffektivt att upphandla den tjänsten från något biluthyrningsföretag.
Det är då viktigt att ställa krav på att det ska vara miljöbilar med någon form av
hybridlösning.
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Önskar man att kommunen också ska erbjuda allmänheten tillgång till de
fordon som kommunen nyttjar så är det inte möjligt att göra det i egen regi på
grund av konkurrensregler. Däremot är det möjligt att upphandla en sådan
tjänst. Förslagsvis skulle man kunna göra det med 2 personbilar på försök.
Det finns anledning att aktualisera kommunens resepolicy. En del i den är att
försöka minska på resandet överhuvudtaget såväl internt som externt. Det kan
ske genom att i större utsträckning än idag nyttja distansteknik såväl i form av
video- som telefonkonferenser.
Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) och Bo Nilsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Jonas Holm (M), yrkar avslag på allmänna utskottets förslag i sin helhet, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att upphandla korttidshyra av
kommunens samtliga bilar inom kommunens bilpool.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Jonas Holms förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag, förutom attsats nr sex (att ge tekniska nämnden i uppdrag att upphandla en bilpoolstjänst
om minst 2 bilar som också kan nyttjas av allmänheten).
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordförande framställer först proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag 1-5 och 7 eller till Jonas Holms förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag 1-5 och 7, varvid votering
begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
allmänna utskottets förslag 1-5 och 7 röstar Ja, den som röstar bifall till Jonas
Holms förslag röstar nej.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Bo Nilsson (S), Per
Svensson (S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Charliene
Kiffer (V), Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C)
och Andrea Bromhed (MP) röstar ja.
Jonas Holm (M) och Birgitta Medin (M) och Patrik Nilsson (SD) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså med 12 ja-röster mot 3 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag 1-5 och 7.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag nr 6, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 63


Tjänsteutlåtande 2018-04-10



Rapport 2018-04-11



Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-09-12

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
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Dnr 2018-000156 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet i
kommunstyrelsen - Fastighets AB Glysis och
Glysisvallen
Sammanfattning
Kommunens bolag Fastighets AB Glysis VD Per Widell och Glysisvallen AB:s
ordförande Bo Nilsson och VD Lars Stål, redovisar respektive bolags
verksamhet och resultat.
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Dnr 2018-000205 - 288

Ansökan om bidrag för renovering av
museibyggnadens plåttak och konstmagasin
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett driftbidrag på 320 000 kronor till Hälsinglands Muséum,
att finansieringen av driftbidraget sker ur kommunstyrelsens konto för
oförutsett
att av ekonomiska skäl avslå resterande del av ansökan, men istället bevilja ett
räntefritt lån på 320 000 kronor till Hälsinglands Muséum med en
amorteringstid på 10 år.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun äger 50 % av Stiftelsen Hälsinglands Museum
tillsammans med Region Gävleborg.
Hälsinglands Museum ansöker om ekonomiskt bidrag hos Hudiksvalls
kommun med 640 000 kronor för renovering av museibyggnadens plåttak och
iordningställande av konstmagasin.
Den totala kostnaden uppskattas till 1 840 000 kronor. För att klara
finansieringen har Hälsinglands Museum även ansökt om medel från Boverket
och beviljats anslag med 897 000 kronor. Muséet har inte ansökt hos regionen
avseende dessa kostnader eftersom regionen har planer på att öka deras
grundbidrag för att finansiera digitaliseringen och arbetet med minoriteter. En
motprestation från kommunens sida kan istället vara ett bidrag till denna
ansökan.
Byggnaden på fastigheten Helsingebanken och den s.k. Rysstugan erhöll
stiftelsen av Hudiksvalls kommun i samband med att stiftelsen bildades den 1
januari 1980. I anslutning till denna byggnad finns två fastigheter, en gul och en
vit som Muséet hyr av tekniska förvaltningen. Den gula fastigheten ägs av
Hudiksvalls kommuns och den vita fastigheten ägs av Solbågens förvaltning
AB. Den del som gäller iordningsställande av konstmagasinet är kommunens
fastighet och den del som avser renovering av tak är stiftelsens fastighet.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av och beslut i
ärendet.
Jonas Holm (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till förslaget.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 2018-05-02


Ansökan från Stiftelsen Hälsinglands Museum 2018-04-12

Beslutet skickas till
Hälsinglands museum
Ekonomienheten
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Dnr 2018-000152 - 252

Förvärv av fastigheten Idenors-Ulvsta 1:18
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvärvet av Idenors-Ulvsta 1:18 för en köpeskilling om
1 600 000 kronor, samt
att uppdra till tekniska förvaltningen att verkställa beslutet.
Sammanfattning
Fastigheten Idenors-Ulvsta 1:18 består av tomtmark med en bostadsbyggnad.
Fastigheten har under en tid varit till försäljning och frågan om förvärv väcktes
under januari 2018. Frågan diskuterades under kommunstyrelsens planutskott
den 20 februari 2018 och där ansågs det lämpligt att förhandla om förvärv för
att på det viset göra det enklare att detaljplanelägga området. Utgångspriset var
1 790 000 kronor. Markenheten har lagt ett bud på 1 600 000 kronor som
köparen nu har accepterat.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 2018-04-24 § 32


Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-03-19 § 26



Karta 2018-03-28

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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Dnr 2014-000130 - 326

Ny centrumhållplats i Hudiksvall samt inriktningsbeslut
för utveckling av infrastrukturen i Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att avsluta arbetet med en centrumhållplats vid Olof Bromans Park och
gallerian Fyren på Norra Kyrkesplanaden, samt
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare med det tidigare
förslaget centrumhållplats på Bankgränd.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Birgitta Medin (M) och Patrik
Nilsson (SD).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har beslutat (§ 173/2016) om att planera för en
centrumhållplats vid Olof Bromans Park och gallerian Fyren på Norra
Kyrkesplanaden. Detta som ett led i att göra kollektivtrafiken mer effektiv
genom staden för att möjliggöra för Region Gävleborg att införa
halvtimmestrafik på sträckan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal och införa en s.k.
Iggesundspendel. Parterna är nu i ett läge där man inte kommer överens om
kostnaderna.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C),
Andrea Bromhed (MP), Caroline Schmidt (C), Gerd Olsson (S) och Bo Nilsson
(S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Jonas Holm (M) och Patrik Nilsson (SD) yrkar avslag på planutskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till planutskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 2018-04-24 § 31
Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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Dnr 2018-000213 - 002

Ägarinstruktion för Hudiksvalls bostäder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att via kommunens ombud på Hudiksvalls bostäder AB:s årsstämma, som
ägarinstruktion ge bolaget i uppdrag
att snarast bygga 6 lägenheter som trygghetsboende i anslutning till Svågagården
i Ängebo,
att bygga bostäder/trygghetsboende och eventuellt gruppboenden i Forsa med
målet att det ska vara inflyttningsklart 2021, samt
att detta gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslutet på
sammanträdet 28 maj 2018.
Sammanfattning
En av anledningarna till att de flesta av Sveriges kommuner äger allmän nyttiga
bostadsföretag är att man därigenom får ett redskap i samhällsbyggnadsarbetet.
Aktiebolagslagen och konkurrenslagstiftningen begränsar till viss del denna
möjlighet men inom denna yttre ram finns det ändå stora möjligheter att agera.
Hudiksvalls kommuns allmännyttiga bostadsföretag, Hudiksvalls bostäder AB,
har fortlöpande en nära dialog med kommunledningen och flera byggprojekt
har i närtid genomförts som ett resultat av denna dialog. Som framgår av den
företagspolicy som gäller för kommunens bolag så har kommunfullmäktige
möjlighet att utöver vad som anges i ägardirektiven också ge bolagen särskilda
uppdrag via så kallade ”Ägarinstruktioner”. Dessa överlämnas till berört bolag
via kommunens ombud på årsstämman.
Vid de medborgardialoger kring den framtida äldreomsorgen som arrangerades
av styrgruppen för äldreutvecklingsarbetet, framkom önskemål att kommunen
borde verka för att trygghetsboenden byggs även på mindre orter. Inte minst
framfördes det från boende i Svågadalen något som sedan också
Svågadalsnämnden bekräftat genom en skrivelse till kommunstyrelsen.
Eftersom Svågagården i Ängebo redan har gemensamhetsytor, restaurang och
köksmöjligheter skulle det vara tämligen enkelt att skapa ett trygghetsboende
där med 6 lägenheter. Genom att befintligt vatten/avlopp- och
uppvärmningssystem redan finns borde dessa kunna uppföras till en lägre
kostnad än vad som annars hade varit fallet. Det är önskvärt att detta kan
genomföras så snart som möjligt inte minst för att få igång flyttkedjor som
förhoppningsvis kan frigöra enskilda fastigheter för inflyttning till Svågadalen.
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Även i Forsa har man uttryckt att det finns ett stort behov av
trygghetsboenden. Hösten 2017 var det medborgardialog i Forsa, ett av de
största önskemålen var att det byggdes fler bostäder i Forsa. Kommunal
tomtmark finns tillgänglig varför det tämligen snabbt borde gå att komma igång
med byggnationer. Målsättningen är att de ska vara inflyttningsklara under 2021.
Eventuellt skulle en del a byggnaderna kunna inrymma gruppboenden för
funktionsnedsatta. Antalet lägenheter bör lämpligen fastställas i dialog mellan
kommunledningen och Hudiksvalls bostäder AB.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C),
Patrik Nilsson (SD), Birgitta Medin (M), och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker
planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 2018-04-24 § 38


Ägarinstruktion 2018-04-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000085 - 001

Uppföljning av kommunfullmäktiges uppdrag 2017
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga uppföljning av kommunfullmäktiges beslut 2017 till handlingarna.
Sammanfattning
Under 2017 delade kommunfullmäktige ut till kommunens nämnder
sammanlagt 19 uppdrag. Fyra av uppdragen är avslutade medan resterande
uppdrag är under pågående arbete.
Av kommunallagen (KL) 6 kap 4 § framgår att nämnderna bereder fullmäktiges
ärenden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs. Av KL 6 kap 13 §
framgår vidare att styrelsen har ett särskilt ansvar att verkställa fullmäktiges
beslut.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 64
Tjänsteutlåtande 2018-03-13
Uppföljning 2018-03-13

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26(35)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 79

2018-05-08

Dnr 2018-000101 - 160

Förslag till tillsättning av säkerhetsskyddschef
Kommunstyrelsen beslutar
att tillfälligt utse kommunchefen till Säkerhetsskyddschef i avvaktan på ny
organisation.
Sammanfattning
I allverksamhet där säkerhetsskyddslagen (1996:627) gäller ska verksamheten ha
det säkerhetsskydd som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning
och övriga omständigheter. En närmare precisering av vad som ska göras och
hur uppgifter ska hanteras regleras i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633).
Enligt förordningen ska alla kommuner, landsting, regioner och helägda bolagom det inte är uppenbart obehövlig- ha en säkerhetsskyddschef som utövar
kontroll över säkerhetsskyddet. Bedömningen är att Hudiksvalls kommun
behöver utse en säkerhetsskyddschef.
Säkerhetschefen har ansvar för att säkerhetsanalyser som redan ska
dokumenteras i en säkerhetsskyddsplan, som visar vilka uppgifter som
eventuellt ska hemlighållas och vilka anläggningar som kräver ett särskilt
säkerhetsskydd.
Inom kommunledningsförvaltningen pågår en organisationsöversyn där
säkerhetsfrågorna ingår som en del.
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 60


Tjänsteutlåtande 2018-03-08

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Samtliga nämnder och förvaltningar
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Dnr 2018-000171 - 001

Anslutning till nätverket "MellanSveriges LogistikNav"
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvall kommun ansöker om anslutning till nätverket ”MellanSveriges
LogistikNav”, samt
att medlemsavgiften på 40 000 per år tas ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader 2018 och arbetas in i budget för 2019.
Sammanfattning
Sedan ett antal år har Gävle, Borlänge, Falun, Sandviken, Ludvika, Avesta,
Söderhamn och Hofors samverkat i projekt för att tillsammans skapa ett
nätverk för logistik där bland annat etablering av E-handelslager för Norden är
en viktig ingrediens. Läget med närheten till Mälardalen, Bergslagen och
industrierna i södra Norrland är en styrka. Även om det är en del att göra när
det gäller infrastrukturen så finns huvudstråken på plats och hamnarna efter
kusten, i synnerhet Gävle hamn, är en stor resurs för området.
Mot bakgrund av Hudiksvalls starka ställning som högteknologisk industriort,
där en ansenlig del av det som produceras går på export, har nätverket ställt en
förfrågan om kommunen är intresserad av att ingå i samarbetet ”MellanSveriges
LogistikNav”. Genom att ingå i närverket så kommer Hudiksvall att vara en av
de möjliga etableringsorter som gemensamt kommer att marknadsföras.
Genom att samverka på det här sättet blir man också en stark aktör i dialogen
med staten om olika infrastruktursatsningar. För Hudiksvalls del skulle den
årliga kostnaden bli 40 000 kr. Med tanke på kommunens vision och
näringslivspolitiska inriktningar förordas en anslutning till nätverket
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 61


Tjänsteutlåtande 2018-04-09



Affärsplan 2018-04-11

Beslutet skickas till
MellanSveriges LogistikNav
Ekonomienheten
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Dnr 2018-000176 - 004

Redovisning av ej färdigberedda 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 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall 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 2018-04-10. Totalt är det 21 motioner som inte är
slutbehandlade.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 65


Redovisning 2018-04-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000153 - 008

Motion om elevombudsman - stärker eleven och
vårdnadshavaren på riktigt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Matts Persson (C) har i en motion föreslagit att kommunen ska anställa en
elevombudsmansman med uppgift att:
Säkerställa nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling på alla
kommunens skolor.
Möta barn och ungdomar där de är (ex fritidsgårdar, nätet, skolan, förening).
Ge råd och stöd om trygghet och delaktighet.
Lärandeförvaltningen har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen
skrivit ett yttrande på motionen. Lärandenämnden behandlar yttrandet.
Lärandenämndens yttrande:
Fokus på delaktighet och stärka länken mellan elever och beslutsfattare går helt
i linje med den utredning och de förslag som kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott lämnat till nämnden och kommunfullmäktige. Den handlar om
barns och ungas delaktighet i kommunala vardagsmiljöer och beslutsprocesser.
Förslagen är att
• ge samtliga nämnder ett särskilt uppdrag att öka barns och ungas delaktighet i
kommunala beslutsprocesser med utgångspunkt i deras vardagsmiljöer, särskilt
fokus läggs på att inkludera dem som upplever låg grad av delaktighet
• ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att samordna och följa upp arbetet
med att, tillsammans med övriga nämnder, utarbeta en handlingsplan för barns
och ungas delaktighet
• kommunfullmäktige får en återrapport under andra kvartalet 2017 om hur
arbetet har fortlöpt.
Utredningens slutsats är att för att nå effekt för alla barn och unga i Hudiksvalls
kommun så behöver befintliga forum och rutiner för delaktighet ses över och
utvecklas så att alla kan delta. För skolans verksamheter kan det till exempel
omfatta klassråd, elevråd och utvecklingssamtal. Enligt utredningen bör de
kommunala beslutsprocesserna göras tillgängliga för barn och unga genom att:
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• Information om kommunens aktuella beslutsprocesser anpassas och särskilt
riktas till barn och unga.
• Rutiner och processer som innebär länkar mellan enskilda eller grupper av
barn och unga, chefer, förvaltningsledningar och nämnder utarbetas och
implementeras. Dessa länkar innebär att frågor och förslag kontinuerligt kan tas
i båda riktningarna.
Det framgår inte av motionen vilka åldersgrupper elevombudsmannen ska
arbeta med och därför antas att ambitionen är att nå alla barn och ungdomar.
En negativ konsekvens med att inrätta en särskild elevombudsman kan vara att
den tillfälligt ersätter ett utvecklingsarbete i organisationen. Det åligger alla
verksamheter som regleras av skollagen att säkerställa att det råder nolltolerans
mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det arbetet måste
ske på varje enhet, varje dag och ansvarig för detta är ytterst huvudmannen.
Ytterligare ett sätt att stärka barns vardagsmiljöer är att stödja föreningslivet i
deras utvecklingsarbete med delaktighet och likabehandling. Kultur- och
fritidsförvaltningen har ett pågående samarbete med SISU och stödjer deras
utbildningar.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP), Jan-Erik Jonsson (C) och Jonas
Holm (M) yrkar bifall till motionen.
Gerd Olsson (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts med fleras förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) vill få antecknat till protokollet att hon tillstyrker Caroline
Schmidts med fleras förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 66


Protokollsutdrag lärandenämnden, 2016-10-20 §111



Motion, 2016-03-21

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000463 - 008

Motion Ursprungsmärkta köttråvaror på Hudiksvalls
kommuns serveringar och i dess matdistribution
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Monica Stigås (KD) har inkommit med en motion där hon föreslår att
ursprungsmärkningen av köttråvaror ska anges på Hudiksvalls kommuns
serveringar och i matlådor via matdistribution.
Yttrande Tekniska nämnden:
I Hudiksvalls kommun sker upphandling av livsmedel tillsammans med övriga
kommuner i Gävleborg, med undantag av Sandviken.
Vi ställer svenska djurskyddskrav inför upphandling av köttråvara. Vi ställer
kvalitetskrav gällande antibiotika såsom att antibiotika inte ska användas i
tillväxtbefrämjande syfte. Antibiotika får endast användas efter ordination av
veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat. Dokumenterade rutiner
för antibiotikaanvändning ska finnas på produktionsnivå. Dokumentation ska
vara tillgänglig vid förfrågan.
Tekniska nämnden yrkar på avslag av motionen.
Yttrande Norrhälsinge Miljökontor:
Miljökontoret tolkar det som att motionsinlämnaren vill att det av matsedlar ska
framgå varifrån köttet i en kötträtt kommer. Det finns ingen lagstiftning som
ställer krav på att ursprungsmärkning ska framgå när det gäller till exempel
kötträtter på en matsedel och det är därmed inget som miljökontoret ställer
krav på vid tillsyn.
Även om lagstiftningen inte ställer krav så anser miljökontoret att det är positivt
om matserveringarna ändå väljer att ange köttråvarans ursprungsland, eftersom
det bidrar till att konsumenterna på ett lättare sätt kan göra aktiva val.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 2018-04-18 § 67
 Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-02-12 § 8
 Yttrande Norrhälsninge miljökontor 2018- 02-28
 Motion 2017-11-28
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 84

2018-05-08

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Det finns inget att rapportera.
Sundsvallsregionen

Det finns inget att rapportera.
Övrig information

Ordföranden Mikael Löthstam informerar om att HNA och Forssågruppen är
beredda att vara behjälplig med industrilokaler om det skulle behövas, med
anledning av den stora branden i Delsbo.
24-25 maj har regionen bjudit in till Framtidsdagar i Bollnäs. Ordföranden
påtalar att det är önskvärt att några från kommunstyrelsen kan närvara.
Anmälan kan ske till kommunledningsstaben som vidarebefordrar den.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 85

2018-05-08

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Årsredovisning Coompanion Gävleborg ekonomisk förening 2017
Årsredovisning Hälsingerådet 2017
Årsredovisning Kommuninvest 2017
Årsredovisning Norrsken AB 2017
Årsredovisning Ostkustbanan 2015 AB 2017
Beslut om Hemsändningsbidrag 2017
Protokoll Hälsingerådet 2018-03-14
Protokoll AB Hudiksvallsbostäder 2018-03-09
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 86

2018-05-08

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Protokoll Planutskottet 2018-04-24
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