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§ 115
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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om kommunens ekonomi.
Årsprognosen per 31 juli 2018 visar ett resultat före finansnetto på -52 miljoner
kronor.
Nämndernas årsprognos beräknas ge en avvikelse motsvarande -60,3 miljoner
kronor. Jämfört med tidigare prognos är det en försämring med -2,5 miljoner
kronor.
Den stora delen av den negativa avvikelsen gentemot årsbudgeten står tre
nämnder för. Tekniska nämnden har en avvikelse på -18,8 miljoner kronor,
lärandenämnden -11,4 miljoner kronor och social- och omsorgsnämnden -29,0
miljoner kronor.
Kommunchef Bengt Friberg informerar om kommunstyrelsens ekonomi.
Resultaträkningen per 31 juli 2018 visar ett nettoresultat motsvarande – 0,4
miljoner kr.
Personalchef Maria Larsson informerar att kommunens sjukfrånvaro fortsätter
att sjunka, 7, 1 %, att jämföras med 7, 5 % samma period förra året.
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Dnr 2018-000292 - 133

Mottagande av antal nyanlända
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Länsstyrelsen begära en fördelning av minst 50 nyanlända per år, samt
att om anvisningarna av flyktingar till länet minskar, önskar Hudiksvalls
kommun vara kvar som en av några mottagande kommuner i länet
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Yvonne Andersson (SD)
Sammanfattning
Anvisningslagen är en svensk lag som innebär att alla kommuner blev skyldiga
att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Lagen, som trädde i kraft
den 1 mars 2016, var en del av Migrationsöverenskommelsen som kom till i
november 2015 för att hantera flyktingkrisen.
Länsstyrelsen får via Migrationsverket det totala antalet anvisningar som ska till
länets kommuner. De har då möjlighet att fördela om antalet anvisningar
mellan kommunerna. Utifrån svårigheter att hitta bostäder i bland annat Gävle
och Hudiksvall har de senaste åren en omfördelning av platser gjorts till de
kommuner i länet som haft större tillgång på bostäder.
Länsstyrelsen har begärt in ett besked från Hudiksvalls kommun över hur man
tänker sig sitt mottagande av nyanlända framåt. För att kunna bibehålla en hög
kvalitet i flyktingverksamheten och SFI-undervisningen (Svenska för
invandrare) behöver kommunen ta emot en nivå på minst 50 nyanlända per år.
Social och omsorgsnämnden har föreslagit kommunstyrelsen att hos
Länsstyrelsen begära om en fördelning av minst 50 nyanlända per år, samt att
om anvisningarna av flyktingar till länet minskar, önskar Hudiksvalls kommun
vara kvar som en av några mottagande kommuner i länet.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Majvor Westberg- Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C),
Andrea Bromhed (MP), Henrik Persson (S), Håkan Rönström (M) och Uno
Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Yvonne Andersson (SD) yrkar avslag på allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 107
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2018-06-19 §124
Tjänsteutlåtande Social- och omsorgsförvaltningen 2018-05-28

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(34)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-11

Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr 2018-000416 - 600

Skolchefer i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att utse förvaltningschefen inom lärandeförvaltningen till skolchef inom alla
skolformer, från förskola till särskild utbildning för vuxna och fritidshemmet
inom hela kommunen utom Svågadalen, samt
att utse platschefen i Svågadalen till skolchef inom förskola, fritidshem och
grundskola upp till årskurs 6 inom Svågadalen.
Sammanfattning
Den 1 juli 2018 trädde en lagändring i kraft, skollagen 2 kapitlet 8 a §
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608
I Prop. 2017/18:182 Skolkommissionen framhåller att det behövs insatser för
att tydliggöra ansvarsfördelningen inom skolhuvudmännens organisation.
Bakgrunden till detta är problem med kvalitetsbrister inom den svenska skolan.,
Statens skolinspektion och Statens skolverk har bl.a. konstaterat att kommuner i
vissa fall tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än som
direkt styrande förutsättningar för sin skolverksamhet. I praktisk handling
riskerar de statliga kraven då att underordnas den kommunala prioriteringen.
Enligt kommissionen kan att samma person vara t.ex. både rektor och skolchef.
Förslaget syftar till att tydliggöra att det ska finnas en tydligt reglerad funktion
med ett statligt reglerat ansvar att bevaka och arbeta för att regler i skollagen
och andra statligastyrdokument uppfylls. Syftet är alltså inte att införa en ny
ansvarsnivå, vilket skulle kunna medföra en ökad otydlighet i
ansvarsfördelningen.
I Hudiksvalls kommun föreslås två skolchefer en för lärandeförvaltningen och
en för Svågadalen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 119
Tjänsteutlåtande 2018-08-22
Beslutet skickas till
Lärandenämnden
Svågadalsnämnden
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Ingela Rauhala
Fredrik Röjd
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Dnr 2018-000144 - 299

Gränsdragningslista för kommunala
verksamhetslokaler
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna reviderad gränsdragningslista och att den ska gälla från den 1
oktober 2018, samt
att ge kommunchefen i delegation att revidera gränsdragningslistan vid behov.
Sammanfattning
Fastighetsverksamheten ser ett behov av att revidera aktuell gränsdragningslista
för kommunala verksamhetslokaler. Syftet är att anpassa innehållet efter de
tekniska moderniseringar som skett under senare år samt att skapa ett
användarvänligare layoutformat. Gränsdragningslistans huvudsakliga skiljesnitt
kvarstår då de grundar sig på lagar och förordningar som
fastighetsverksamheten ej kan påverka. Kommunledningsförvaltningen
instämmer i att det föreligger ett behov av att revidera kommunens
gränsdragningslista.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-06-14 § 99
Tjänsteutlåtande 2018-06-01
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-05-29
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-03-19 §34
Gränsdragningslista 2018-03-28

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen
Bengt Friberg
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§ 119

Dnr 2018-000244 - 001

Förslag på Dataskyddspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta dataskyddspolicy för Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016)
för hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter
personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Dataskyddsförordningen behöver inte
implementeras i svensk rätt genom svensk lag utan är direkt tillämplig. I
dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska
kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med
dataskyddsförordningen. För att klargöra på vilket sätt personuppgifter får
behandlas i Hudiksvalls kommun behövs en generell dataskyddspolicy.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-06-14 § 100
Tjänsteutlåtande 2018-05-22
Policy 2018-05-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000107 - 104

Beslut om partistöd 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen, samt
att kvartalsvis betala ut partistöd till samtliga partier som finns representerade i
Hudiksvalls kommunfullmäktige juli 2018- juni 2019.
Sammanfattning
Enligt Hudiksvalls kommuns reglemente för partistöd och kommunallagen 4
kap 31 § ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål - att stärka det
politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Enligt kommunallagen 4 kap 32 § ska beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018 08-23 § 108
Tjänsteutlåtande 2018-06-21
Redovisning Socialdemokraterna 8 mars 2018
Redovisning Vänsterpartiet 3 maj 2018
Redovisning Liberalerna 4 juni 2018
Redovisning Kristdemokraterna 12 juni 2018
Redovisning Miljöpartiet 14 juni 2018
Redovisning Sverigedemokraterna 28 maj 2018
Redovisning Centerpartiet 23 maj 2018
Redovisning Moderaterna 14 juni 2018

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 121

2018-09-11

Dnr 2018-000328 - 026

Avtal och samverkan gemensam Företagshälsa och
reglemente för Företagshälsovårdsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Söderhamn kommun och Hofors kommun som nya medlemmar i
gemensamma nämnden för Företagshälsovård, samt
att godkänna upprättat avtal och reglemente fr.o.m. 1 januari 2019.
Sammanfattning
Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ockelbo, Ovanåker , Sandviken och Region
Gävleborg har en gemensam nämnd om samverkan inom
företagshälsovårdsfrågor. Nu har även Söderhamns kommun och Hofors
kommun önskemål att ingå i den gemensamma nämnden.
Ett nytt avtal och reglemente fr.o.m. 1 januari 2019 har därför upprättats.
Nuvarande avtal och reglemente upphör därmed att gälla den 31 december
2018.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 109
Tjänsteutlåtande 2018-08-15
Förfrågan 2018-07-04
Avtal och reglemente 2018-07-04

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000218 - 430

Yttrande på samråd inom vattenförvaltningen i
Bottenhavets vattendistrikt - miljökvalitetsnormer för
kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande enligt förslag
Sammanfattning
Kommunen har givits möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.
Förslaget är i linje med kommunens fiskevårdsplan och naturvårdsplan och
därav delar kommunen vattenmyndigheternas förslag.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 110
Tjänsteutlåtande 2018-08-08
Missiv 2018-08-08

Beslutet skickas till
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Åsa Terent
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Dnr 2018-000345 - 379

Yttrande på remiss av Energimarknadsinspektionens
rapport Samhällsekonomiska analyser vid
investeringar i stamnätet för el
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun inte har något att erinra mot förslaget
Sammanfattning
Regeringskansliet har skickat en remiss till Hudiksvalls kommun att besvaras
senast 20 september 2018. Remissen gäller Energimarknadsinspektionens
rapport om riktlinjer för samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid
byggande av överföringskapacitet för el.
I dagsläget finns inget krav på att en stamledning ska vara samhällsekonomiskt
lönsam eller att en samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning ska ingå vid en
ansökan om nätkoncession. I rapporten föreslås krav på att investeringar i
stamnätet ska vara lönsamma för samhället.
Kommunledningsförvaltningen hittar inget i rapporten som är särskilt
belastande eller påverkande för Hudiksvalls kommun. Rapporten berör
framförallt Energimarknadsinspektionen själva och Svenska Kraftnät (SVK).
Möjligen kan säkerhet vid naturkatastrofer (typ skogsbrand) eller sabotage tas
med i de ”effekter som ska kvantifieras och värderas”.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 111
Tjänsteutlåtande 2018-08-08
Remiss 2018-06-20

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Johan Ringmar
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Dnr 2018-000192 - 007

Revisionsrapport Granskning av intrångsskydd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna kommunledningsförvaltningens yttrande till revisionen
Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna för Hudiksvalls kommun har
PwC genomfört en granskning utav de digitala intrångsskydden under våren
2018. Detta har genomförts i samarbete med PwC, Hudiksvalls kommun och
Fiberstaden AB.
Arbetet genomfördes i två steg. En extern granskning utav öppna kanaler samt
en intern granskning utav strukturen. Detta med komplettering utav tre frågor.
Fråga 1: Upptäcks en eventuell attack och hanteras den av IT-personalen på ett
rimligt tillvägagångssätt?
Fråga 2: Har Hudiksvalls kommun externa säkerhetsåtgärder som förhindrar
eventuella angripare att ”enkelt” få åtkomst till kritisk information utifrån
Internet?
Fråga 3: Finns de styrande IT-dokument som organisationen behöver och är de
kontinuerligt reviderade?
Kommunledningsförvaltningen har framarbetat ett yttrande som svar till
kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 112
Yttrande 2018-08-14
Protokollsutdrag kommunfullmäktige2018-05-28
Rapport 2018-04-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-09-11

Dnr 2018-000191 - 007

Revisionsrapport Granskning av kommunens
beslutsunderlag och protokollskrivning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna kommunstyrelsens, Svågadalsnämndens, social- och
omsorgsnämndens och överförmyndarnämndens yttranden till revisionen.
Sammanfattning
På uppdrag av Hudiksvalls kommuns förtroendevalda revisorer har PwC
granskat kommunens beslutsunderlag och protokoll. Kommunfullmäktige
beslutade den 23 maj 2016 att alla revisionsrapporter anmäls till
kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen
eller nämnderna för beredning av svar. Den 28 maj 2018 beslutar fullmäktige att
uppdra till samtliga nämnder att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer gällande beslutsunderlag och protokollsskrivning, för att
behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den 24 september 2018.
Kommunledningsförvaltningen, social- och omsorgsnämnden,
överförmyndarnämnden och Svågadalsnämnden har inkommit med yttranden
som svar till kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 113
Tjänsteutlåtande 2018-06-26
Protokoll social- och omsorgsnämnden 2018-06-19 §125
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2018-06-13
Sammanfattning, svar från Svågadalsnämnden 2018-08-26
Protokoll Överförmyndarnämnden 2018-08-20 § 27
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-05-28 § 58
Rapport 2018-04-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2018-09-11

Dnr 2015-000298 - 212

Aktualitetsprövning av översiktsplan för Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att den kommuntäckande översiktsplanen från 2008 fortsatt är att
betrakta som aktuell, och
att notera att kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att ta fram en ny
kommuntäckande översiktsplan för Hudiksvalls kommun vilken ska antas av
kommunfullmäktige under mandatperioden 2019-2022.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog en kommuntäckande översiktsplan för Hudiksvalls
kommun år 2008. Olika förutsättningar har successivt förändrats sedan dess,
bland annat har kommunen antagit en ny vision och övergripande mål,
verksamhetsområdet vid E4 och väg 84 har etablerats och planer för och
byggnationer av bostäder och verksamheter har tagit fart, inte minst i
Hudiksvalls inre hamnområde. Därutöver har fördjupade översiktsplaner och
tematiska tillägg utarbetats.
Kommunstyrelsen, som enligt reglemente är ansvarig för den övergripande
fysiska planeringen, har därför bedömt att kommunen behöver ta fram en ny
översiktsplan som tar hänsyn till ovan beskrivna utveckling, vilket också ger
möjlighet till att arbeta in genomförda fördjupningar och tematiska tillägg, jfr
KS § 172/2015 (Dnr 2015-298-212). Arbetet pågår men har försenats på grund
av stor ärendeanhopning på plansidan.
Enligt Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap 19 § är det kommunfullmäktige som
beslutar i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen. Fullmäktige ska
även minst en gång per mandatperiod pröva om översiktsplanen är aktuell, jfr 3
kap 27 §. Utgångspunkten har varit att Hudiksvalls kommun skulle ta fram en
ny kommuntäckande översiktsplan under innevarande mandatperiod.
Bedömningen har därför varit att det tidigare inte funnits något behov av att
göra någon aktualitetsprövning som plan- och bygglagen anger. Eftersom
planen inte hinner färdigställas inom mandatperioden finns skäl för att
kommunfullmäktige gör en aktualitetsprövning.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att den kommuntäckande
översiktsplanen från 2008 är fortfarande att betrakta som aktuell tills
kommunfullmäktige antar en ny plan, vilket beräknas ske i början av
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mandatperioden 2019-2022, enligt det arbete som redan påbörjats av
kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige noterar samtidigt kommunstyrelsens
påbörjade arbete med att ta fram en ny översiktsplan.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-08-28 § 59
Tjänstutlåtande 2018-08-28

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000132 - 008

Motion om bevakning och planering av
tillgänglighetsarbetet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
att med följande motivering avslå motionens första punkt,
att bifalla punkterna två och tre samt
att anse punkt 4 besvarad:
1. Kommunfullmäktige beslutade på förslag från en parlamentariskt tillsatt
kommitté år 2014 att social-och omsorgsnämnden skulle ha ansvaret för
tillgänglighetsfrågor, vari upprättandet av förslag till tillgänglighetspolicy och
tillgänglighetsplan ingår. Motivet till organisationsförändringen var att bättre
tillgodose beröringspunkterna med den verksamhet som ansvarade och har
kompetens för frågorna. Det saknas anledning att redan idag ompröva beslutet.
2– 3. En aktuell tillgänglighetsplan tas fram där budget, mål, tidsplan och
strategier finns tydliggjorda. Av planen bör framgå prioritering av vilka
kommunala badplatser som ska tillgänglighetsanpassas.
4. Omfördelning av medel sker med 200 kkr. i tekniska nämndens budget till
anpassningar av badplatser för åren 2018-2021. En förutsättning är dock att
lämpliga nya badplatser kan tillskapas.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Håkan Rönström (M) och Jonas Holm (M).
Sammanfattning
Jonas Holm (M), har 2016-03-15 lämnat motion om bevakning och planering
av tillgänglighetsarbetet. I motionen föreslås att:
1.Att ge huvudansvaret för planeringen av tillgänglighetsarbetet till en person på
kommunledningskontoret,
2. Att en tillgänglighetsplan upprättas på kort och lång sikt,
3. Att definiera vilka kommunala badplatser som ska tillgänglighets anpassas
under de närmaste fem åren,
4. Att avsätta medel i kommande budgetar för åren 2017 -2021 med ett belopp
på minst 2 Mkr årligen.
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Ärendet överlämnades i en första omgång till social-och omsorgsnämnden för
yttrande över punkt 2 (att tillgänglighetsplan upprättas) samt till tekniska
nämnden och kultur-och fritidsnämnden för yttrande över punkt 3
(tillgänglighetsanpassning av kommunala badplatser).
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt nämndernas yttranden och
hänvisar till tidigare fattat organisatoriskt beslut angående
organisationstillhörighet rörande motionens 1:a punkt ”att tillgänglighetsarbetet
överförs till en person på kommunledningsförvaltningen”.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning för beredning
av övergripande strategiska frågor och ärenden till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Inför innevarande mandatperiod gjorde en parlamentarisk
kommitté en översyn av den politiska organisationen. Som ett resultat av
kommitténs arbete tog kommunfullmäktige § 78, 2014-05-26 (Dnr: 2012-456001) beslut om den nya politiska organisationen. Organisationsförändringen
innebar bl. a. att social-och omsorgsnämnden skulle ha ansvaret för
tillgänglighetsfrågor, vari upprättandet av förslag till tillgänglighetspolicy och
tillgänglighetsplan ingår.
Motivet till organisationsförändringen var att bättre tillgodose
beröringspunkterna med den verksamhet som ansvarade och har kompetens
för frågorna. Kompetensen kring tillgänglighetsfrågornas bedömning finns i
hög grad att hämta i social-och omsorgsförvaltningen.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till motionen.
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) önskat få noterat till protokollet att hon tillstyrker Håkan
Rönströms förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-06-14 § 101
Tjänsteutlåtande 2018-03-12
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-02-12 §9
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-07 §85
Protokollsutdrag Social- och omsorgsnämnden 2017-11-16 §162
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2017-11-06 §140
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2017-09-21 §97
Motion 2016-03-15

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000468 - 008

Motion om att Utreda möjligheten till digital votering till
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Patrik Nilsson (SD) föreslår i motion inkommen 15 november 2016 att
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda kostnader och
möjligheter att införskaffa ett digitalt voteringssystem alternativt applikation till
läsplattor för digital mötesteknik.
Frågan om att rationalisera och modernisera kommunfullmäktiges
sammanträden har diskuterats löpande under mandatperioden i presidiet,
gruppledarberedningen och demokrati- och kvalitetsberedningen. Även på
tjänstemannanivå har frågan diskuterats och olika möjligheter har undersökts.
Ett problem är att salen som fullmäktige sammanträder i används till andra
verksamheter och därför behöver vara flexibel när det gäller möbler, möblering,
teknisk utrustning mm.
Vid tidigare undersökningar har utrustning för votering och digital
sammanträdesadministration konstaterats vara för kostsam och inte kunnat ge
den tekniska fördel som förväntades. Sedan en tid tillbaka pågår på nytt en
undersökning om lämplig teknisk utrustning och kostnader för detta.
Undersökningen väntas vara klar i början av hösten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 114
Tjänsteutlåtande 2018-07-19
Motion 2016-11-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000495 - 035

Medborgarförslag ang regler för allmänhetens
frågestund i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Ann-Catrin Bergman har lämnat ett medborgarförslag där hon föreslår att
frågor (vid allmänhetens frågestund) bör få ställas till kommunfullmäktige med
enda begränsningen, att det måste gälla inom ett område som ingår i
kommunens verksamhetsområde.
Frågan om att göra ändringar vid, rationalisera och modernisera
kommunfullmäktiges sammanträden har diskuterats löpande under
mandatperioden i presidiet, gruppledarberedningen och demokrati- och
kvalitetsberedningen.
När det gäller allmänhetens frågestund är det en frivillig punkt att ha med på
sammanträdena.
Tidigare har allmänheten endast kunnat ställa frågor vid kommunfullmäktiges
sammanträde när budget och bokslut behandlats och en period kunde
allmänheten ställa vilka frågor som helst, med begränsningen att det ska gälla en
kommunal angelägenhet.
Då det upplevdes som att några missbrukade denna förmån, genom att ställa
samma frågor, och fick svar, vid ett antal sammanträden, därför att man inte
fick det svar som önskades, begränsades möjligheten att ställa frågor endast till
att gälla aktuella frågor på dagordningen. En annan anledning har varit, för att
ge de som ska svara en rimlig möjlighet att kunna ge ett uttömmande och
relevant svar.
Allmänheten har för övrigt möjlighet att ställa frågor direkt till de
förtroendevalda genom att kontakta dem direkt. Samtliga förtroendevalda i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder har en kommunal
e-postadress: förnamn.efternamn@hudiksvall.se. Allmänheten har också
möjlighet att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige som sedan tas
upp för beslut i fullmäktige eller berörd nämnd.
Efter höstens val kommer denna fråga tillsammans med ett antal andra
procedurfrågor, att diskuteras i den nya gruppledarberedningen
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 115
Tjänsteutlåtande 2018-07-20
Medborgarförslag 2017-12-19

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000319 - 035

Medborgarförslag om upprustning av Silvertjärn,
Högliden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Medborgarförslag om rensning från sjögräs och annan växtlighet i Silvertjärnen
på Galgberget för att ge större öppen vattenyta och som då ger bättre möjlighet
att nyttjas för skridskoåkning. Kommunledningsförvaltningen ser det inte som
en prioriterad åtgärd och föreslår att medborgarförslaget ska avslås.
Beslutsgång
Uno Jonsson (S), Charliene Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor
Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-08-23 § 116
Tjänsteutlåtande 2018-08-03
Medborgarförslag 2013-07-25
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Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid föregående möte med Hälsingerådet avhandlades, bland annat, följande
frågor:
- Hjälpinsatser och erfarenheter från den stora branden i Ljusdal i juli
- Fortsättning för Inköp Gävleborg
- Större samverkan inom IT-området
- Trafikverkets information om E4 norrut

Sundsvallsregionen

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum

Övrig information

Kommunchef Bengt Friberg och kommunalråd Majvor Westberg-Jönsson (S)
informerar om sommarens 4 stora utmaningar:
- Fodersituationen för djur på grund av torkan
- Vattenförsörjningen
- Värmen inom äldreboenden och äldreomsorgen
- Branden i grannkommunen Ljusdal
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Dnr 2018-000027 - 212

Detaljplan Kattvikskajen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Kattvikskajen i Hudiksvall.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beslutade 2016-03-15 §22 att uppdra till plan- och
bygglovskontoret att påbörja detaljplanearbetet för Kattvikskajen.
Detaljplaneförslaget syftar till att skapa en ny stadsdel på Kattvikskajen, ett
kajområde vars tidigare användning är kopplat till den sågverksamhet som var
belägen i hamnen. Med aktuellt förslag möjliggörs bostäder, kontor, förskola,
hotell, restaurang och andra centrumfunktioner i ett havsnära läge med
attraktiva vistelseytor.
Planen var utställd för samråd i februari/mars 2018 och har nu varit utställd för
granskning under perioden 18 juni -18 juli.
Under samrådet har 15 yttranden inkommit till plan- och bygglavskontoret.
Inkomna synpunkter har lett till några få revideringar inför granskningen
Byggnadsnämnden har beslutat godkänna planen och översända den till
kommunfullmäktige för antagande.
Beslutsgång
Olle Borgström (S), Håkan Rönström (M), Charliene Kiffer (V) och Jan-Erik
Jonsson (C) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få antecknat till protokollet
att de tillstyrker planutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Byggnadsnämndens protokoll 2018-08-27 § 77
Planutskottets protokoll 2018-08-17 § 56
Tjänsteutlåtande från plan- och bygglovskontoret
Samrådsredogörelse 2018-05-31
Planbeskrivning 2018-08-17
Kattvikskajen-MKB 2018-06-01
Illustrationsplan
Granskningsutlåtande 2018-08-22
Fastighetsförteckning 2108-08-24
PM projektering, Geoteknik Västra hamnen
Kvalitetsprogram 2018-08-17
Bilagor: Bullerutredning, Vibrationsutredning, Riskbedömning, Rapport
översiktlig miljöteknisk markundersökning, Dagvattenhantering samt
Miljöteknisk mark- och sedimentundersökning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000312 - 302

Utveckling av Forsa centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet, samt
att ärendet tas upp för beslut vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med andra förvaltningar och Xtrafik tagit fram ett PM där tre alternativa lokaliseringar för centrumhållplatsen
studerats. Förslaget är att permanenta nuvarande lösning vid Forsavägen. Olika
åtgärder såsom kompletterande busskurer på norra sidan av hållplatsen, bättre
belysning och ev andra åtgärder för att hållplatsen ska få en så bra estetisk och
funktionell utformning som möjligt bör övervägas. Förslaget till hållplatslösning
har tidigare presenterats för kommunstyrelsens planutskott 24 april 2018.
Kommunfullmäktige har beslutat att i en ägarinstruktion till AB
Hudiksvallsbostäder ge bolaget i uppdrag att bygga bostäder/trygghetsbostäder
och ev gruppboenden i Sörforsa med målsättningen att det ska vara
inflyttningsklart år 2021. I beslutet noteras att det finns tillgänglig mark för
bostäder i Sörforsa. Utgångspunkten har varit att detaljplanelagd och
kommunägd mark på fastigheten Forsa-Lund 2:16 strax söder om centrum,
invid det gamla vattentornet, skulle kunna användas. Detaljplanen medger dock
bostäder i form av radhus, 1 våning, vilket begränsar förutsättningarna för t ex
byggandet av trygghetsbostäder. Sannolikt behöver detaljplanen göras om för
att åtminstone tillåta högre bostadsbyggnader. Även andra förhållanden såsom
kupering och att marken spontant används för olika fritidsändamål i dagsläget
bör vägas in. En alternativ placering ännu närmare centrum med tillgång till
livsmedelsbutik, busshållplats m m bör övervägas. Ett sådant läge är ForsaLund 1:78 m fl väster om Lundvägen, söder och öster om Frejavägen och norr
om Höckensvägen.
Fastigheten Forsa-Lund 6:1, dvs området vid gamla 47:an, har gjorts om med
bl a multisportanläggning och boule. Om lekplatsen invid Frejavägen flyttas
upp till detta område förstärks områdets rekreativa funktion och denna
parkmiljö kan bli en spännande mötesplats för alla generationer.
Planutskottet har beslutat att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att se
över lämplig placering, endera vid vattentornet (Forsa-Lund 2:16) eller parken
öster om Frejavägen (Forsa-Lund 1:78) av nybyggnationen av
bostäder/trygghetsboende och eventuellt gruppboende i Sörforsa, samt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(34)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2018-09-11

att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över möjligheten att flytta den
kommunala lekplatsen till fastighet Forsa-Lund 6:1.

Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2018-08-28 § 57
Planutskottets protokoll 2018-04-24 § 33

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Hans Gyllow
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Förbundsavgift år 2019 till Sveriges kommuner och landsting. Dnr 2018-286
2.Rekvisition av stimulansmedel för 2018 till investeringar i välfärdsteknik i
omsorgen. Dnr 2018-322
3. Yttrande angående ansökan om tillstånd, Brickagruvan. Dnr 2018-216
4. Preliminär rapport om djurhållning på svenska cirkusföretag de senaste 20
åren. Dnr 2018-317
5. Extrema reaktioner valåret 2018- en delrapport om hot och hat i digitala
miljöer. Dnr 2018-316
6. Omfallsplan- Scenario skogsbrand i skogen mellan Brännås och Ängebo
2018-07-31. Dnr
2018-363
7. Utlysning av medel för nyanlända med uppehållstillstånd och/eller
asylsökande. Dnr 2018-351
8. Förslag på kommunanvisningar och länstal 2019. Dnr 2018-369
9. Migrationsverkets ersättning för att stärka kommunernas möjlighet att låta
ensamkommande unga i asylprocessen. Dnr 2018-372
10. Regeringens Handlingsplan för Agenda 2030, 2018-2020. Dnr 2018-414
11. Luftkvalitet inom Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Mätresultat år 2017.
Dnr 2018-420
12. Årsredovisning, FoU Välfärd, Region Gävleborg- Dnr 2018-429.
13. Verksamhetsberättelse 2017. Kommunförbundet Västernorrland. Dnr
2018-437
14. Protokoll från styrelsemöte med Samordningsförbund Gävleborg 2018-0601.
15. Protokoll från årsstämma 2018. Nya Ostkustbanan. 2018-05-18
16. Protokoll från styrelsemöte med AB Hudiksvallsbostäder 2018-05-18
17. Bolagsstyrningsrapport 2017, Glysisvallen AB
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Kommunstyrelsens planutskott 2018-08-13
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Dnr 2018-000229 - 252

Förslag på förvärv av fastighet Frejagården Friggesund
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förvärva fastigheten Friggesund 8:45 för en köpeskilling om 17.7 miljoner,
samt
att förvärvet finansieras ur anslaget för investeringar.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun bedriver ett äldreboende i fastigheten Nuvarande ägare är
Region Gävleborg. Kommunens årshyra inklusive VA och uppvärmning är
drygt 3 miljoner per år vilket ger en kostnad på 656 kr/kvm och år. Totalt hyr
kommunen 4 500 kvm..
Region Gävleborg har nu anlitat en mäklare för att genomföra försäljningen på
den öppna marknaden. Tekniska förvaltningen har deltagit i budgivningen
tillsammans med 7 andra intressenter.
För att säkerställa ett fortsatt äldreboende i fastigheten och att trygga
hyreskostnaden till en lägre nivå än idag är det angeläget att kommunen deltar i
budgivningen. Tekniska förvaltningens bedömning är att 17, 7 miljoner kronor
är en bra investering för kommunen.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Annika Huber (S)
yrkar bifall till att kommunen förvärvar fastigheten Friggesund 8:45
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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