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Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, Guldsmeden, tisdagen 14 maj 2019 kl 09:00-13:45

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), ordförande § 76–85, 87–102
Per Svensson (S) § 86
Jonas Holm (M), § 76–85, 87–102, ordförande § 86
Bo Nilsson (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Håkan Rönström (M) § 76–79
Peter Lagerqvist (M) § 80–102
Anita Höglund (M)
Karin Hansson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Per Svensson (S) § 76–85, 87–102
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M)§ 76–79
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD) § 76–79

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria Larsson, strateg för social hållbarhet Jenny
Alvolin, AB Hudiksvallsbostäders ordförande Anna-Carin Keisu och VD Nils-Erik
Blomdahl, Glysisvallen AB:s VD Lars Stål, Fiberstaden AB:s ordförande Barry
Gustafsson och VD Bia Larsson samt projektledare Jan Kroppegård.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Jan-Erik Jonsson
Kommunledningsförvaltningen, 2019-05-20 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer §§ 76–102

Pia Embretsén
Mikael Löthstam § 76–85, 87–102
Jan-Erik Jonsson

Jonas Holm § 86
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Dnr 2019-000028 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet - Glysisvallen
AB, Fiberstaden AB och AB Hudiksvallsbostäder
Sammanfattning
Kommunens bolag Glysisvallen AB:s ordförande Bo Nilsson och VD Lars Stål,
AB Hudiksvallsbostäders ordförande Anna-Carin Keisu och VD Nils-Erik
Blomdahl, samt Fiberstaden AB:s ordförande Barry Gustafsson och VD Bia
Larsson redovisar respektive bolags nuvarande och planerade verksamhet samt
resultat.
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Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarnas.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar om att ingen ny personalstatistik har
inkommit sedan senaste redovisningen på kommunstyrelsens sammanträde 9
april.
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om ett något sämre resultat före
finansnetto än under samma period förra året. Nämndernas prognos visar ett
underskott för social- och omsorgsnämnden på -27 miljoner kronor, för
tekniska nämnden ett underskott på - 6,2 miljoner kronor och för
lärandenämnden ett underskott på - 5,5 miljoner kronor, övriga nämnder visar
ett 0 resultat. Åtgärdsprogram pågår.
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Dnr 2019-000118 - 040

Remiss SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltningens förslag till yttrande, samt
att överlämna detta till Finansdepartementet som Hudiksvalls kommuns
yttrande.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått ett betänkande av
Kostnadsutjämningsutredningen på remiss, från Finansdepartementet, att
besvara senast 17 maj 2019.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar
för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende
av opåverkbara, strukturella förhållanden. Systemet ska alltså inte utjämna för
skillnader i ambitionsnivå eller effektivitet. Kostnadsutjämningen är solidariskt
finansierad inom kommunsektorn och staten har ingen del i finansieringen, till
skillnad mot inkomstutjämningen.
Förslaget kommer att ge negativa ekonomiska effekter för Hudiksvalls
kommun. Kommunen är redan idag nettobidragsgivare. Enligt förslaget
kommer kommunen att gå från – 7 till – 89 dvs – 82 kronor per invånare
beräknat på utjämningsåret 2018. Det innebär att kommunen skulle förlora ca 3
mkr på förslaget jämfört med nuvarande system. När det gäller de olika
delområdena så blir effekterna enligt följande: förskola + 176, grundskola – 92,
gymnasium + 77, kommunal vuxenutbildning – 139, IFO + 66 Äldreomsorgen
– 231, kollektivtrafik – 24, barn och unga med utländsk bakgrund + 123,
befolkningsförändring – 15, bebyggelsestruktur – 35 och lön + 14.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande från
Hudiksvalls kommun.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 56
Tjänsteutlåtande 2019-04-24
Missiv 2019-02-11
SOU 2019-02-11
Beslutet skickas till ekonomienheten och Finansdepartementet
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Dnr 2019-000005 - 024

Tolkning av ersättningsbestämmelser för
förtroendevalda samt tydliggörande kring nuvarande
regler
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Andréa Bromhed (MP) arvoderas med 25 % av riksdagsarvodet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om sysselsättningsgrad för
kommunalråden, jfr § 129/2018 . Enligt den praxis som sedan flera
mandatperioder utvecklats inom kommunen kan arvodet till förste vice
ordförande i kommunstyrelsen (f n 85 % av riksdagsarvodet, vilket är fastställt i
kommunens arvodesbestämmelser) delas upp på flera kommunalråd inom den
politiska gruppering som styr kommunen, utan att beloppsnivån fastställs i
kommunfullmäktige.
Den styrande majoriteten för mandatperioden 2019-2022 Socialdemokraterna,
Moderaterna och Miljöpartiet har överenskommit att Andréa Bromhed,
gruppledare för Miljöpartiet, under mandatperioden ska uppbära 25 % av
riksdagsarvodet, vilket finansieras av arvodet till förste vice ordförande i
kommunstyrelsen. Övriga 25 % av arvodet kommer att disponeras efter behov
som kan komma att uppstå under mandatperioden.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) meddelar att hon deltar i beslutet och kommer att
lämna in en skriftlig motivation för detta, som en bilaga till protokollet.
Anton Stark (C) yrkar på att Andrea Bromhed ska tituleras kommunalråd.
Bo Nilsson (S), yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Anton Starks förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 45
Ersättningsbestämmelserna
Beslutet skickas till
Andrea Bromhed
Monika Lindblom
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Dnr 43115

Information om arbetet med handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten, samt
att en uppföljning sker nästa år.
Sammanfattning
Strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin redovisar nuläget och det fortsatta
arbetet med handlingsplanen mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen
antogs i februari 2018. Handlingsplanens huvudmål är att stärka demokratin,
motverka inträde och underlätta utträde. Olika åtgärdsområden redovisas, som:
- kontinuerlig och bred samverkan
- samverkan i befintliga strukturer
- utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild
- tydlig ansvarsfördelning
- anhöriga som centrala partners
- demokratistärkande åtgärder
- samverkan med det civila samhället
- involvera kritiska vänner
- beakta genusperspektivets betydelse

Beslutet skickas till
Jenny Alvolin
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000330 - 045

Utökad del av koncernkredit för Fastighets AB Glysis
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka Fastighets AB Glysis del av koncernkrediten från 10 000 000 kr till 15
000 000 kr.
Sammanfattning
Fastighets AB Glysis, 556197-3669, kommer under 2019 att genomföra flera
åtgärder i fastigheten Guldsmeden 8 vilket kommer att påverka bolagets
likviditet. Bolaget vill med anledning av detta öka sin del av koncernkrediten
med 5 000 000 kr, från 10 000 000 kr till 15 000 000 kr.
Nytt brandlarm i Guldsmeden kommer att installeras till ett värde av 1,7 mkr,
dessutom kommer reparationer av allmänna ytor påi plan 5 samt renovering av
trapphus att genomföras.
Bolagets likviditet påverkas fortfarande av den stora investering (ca 40 mkr)som
gjordes i gallerian i Guldsmeden 2018 i samband med att nya hyresgäster
flyttade in.
I beslut om 2019 års borgens- och låneramar, KF § 171 2018-12-17, ingår en
nyupplåning på 10 000 000 kr för Fastighets AB Glysis. Nyupplåning blir
aktuell om beslut tas om fortsatt renovering av gallerian i Guldsmeden.
Kommunens borgensåtagande för Fastighets AB Glysis per 2018-12-31 var 39
250 000 kr. Bolaget har en intern koncernkredit på 10 000 000 kr.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 65
Tjänsteutlåtande 2019-04-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000331 - 045

Kommunal borgen för Forsågruppen AB avseende nytt
lån
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun såsom för egen skuld, ingår borgen för Forssågruppen
AB 556241-6494, för ett nytt lån på 3 Mkr.
Sammanfattning
Forssågruppen kommer under 2019 att genomföra en ombyggnad i fastigheten
Ede 14:32 belägen i Delsbo. Ombyggnationen sker för hyresgästen Senseair
AB:s räkning. För att finansiera detta behöver bolaget uppta ett nytt lån på 3
Mkr.
Avtal har upprättats där hyresgästen åtar sig kostnaden för finansieringen av
ombyggnaden genom en avbetalning på 60 månader. Månadsbetalning kommer
enligt avtalet att erläggas med 50 000 kr + ränta till Forssågruppen.
Forssågruppens hyresavtal med Senseair AB sträcker sig till 2026-11-30.
I 2019 års borgens- och låneramar, KF § 171 2018-12-17, ingår ingen
nyupplåning för Forssågruppen AB.
Kommunen borgensåtagande för Forssågruppen sen tidigare uppgår per 201812-31 till 29 910 000 kr. Forssågruppen har en intern koncernkredit på
1 000 000 kr.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 66
Tjänsteutlåtande 2019-04-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000329 - 042

Bokslut 2018 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2018 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen överlämnar bokslut 2018 för Hudiksvalls
kommuns donationsförvaltning. Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen
ansvarig för att stiftelseförordnandet efterlevs och skall således skriva under
verksamhetsberättelsen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 67
Tjänsteutlåtande 2019-04-18
Bokslut 2018 2019-04-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000466 - 311

Ansökan om investeringsbidrag för att bevara bron
mellan Enoksnäs och Nätvik/Saltvik
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om kommunalt bidrag till enskild väghållning.
Sammanfattning
Hamre-Fågelvik-Vintergatans Samfällighetsförening har genomfört ett arbete
för att bedöma åtgärder och kostnader för en restaurering av bron över
Delångersån mellan Enoksnäs och Nätvik/Saltvik, öster om Hudiksvall. Bron
har idag varken statligt eller kommunalt bidrag. Kostnaden bedöms till ca 260
tkr om det begränsas till de allra nödvändigaste åtgärderna och det samtidigt
görs ett frivilligt arbete. Detta kan jämföras med tidigare anbud som tagits in
vilket uppgick till ca 825 tkr.
Föreningen har bedömt att kostnaderna för broåtgärderna inte står i proportion
till de enskilda andelsägares nyttjande eftersom det i stor utsträckning rör sig
om fritidsboende. Föreningen söker därför bidrag hos kommunen. Detta med
hänvisning till att bron fyller en viktig funktion för landsbygdsutveckling,
förkortar resvägen för arbete, utryckningsfordon etc samt fyller en funktion för
besöksnäring och det rörliga friluftslivet. EU-bidrag och andra statliga bidrag
har sökts utan framgång.
Kommunfullmäktige antog normer för bidrag till enskild väghållning 1996.
Driftbidraget är uppdelat i fem grupper – 1. Riktat driftbidrag till
åretrundbebodda fastigheter, 2. Ej statsbidragsberättigade vägar, 3. Enskilda inoch utfartsvägar (ej statsbidragsberättigade), 4. Övriga vägar samt 5.
Kommunalt övertagande av enskild väghållning. Tekniska förvaltningen har
avslagit ansökan med hänvisning till att kommunen inte betalar ut denna typ av
bidrag.
Fråga har uppkommit om bidrag kan utgå till kategori 4. Övriga vägar. I dylika
fall är det inte tekniska nämnden utan kommunstyrelsen som beslutar om
bidragsnivåer i varje särskilt fall. Enligt bidragsnormerna kan bidrag utgå till
sådana vägar som kommunen bedömer vara viktiga för turism, rörligt friluftsliv,
etc och som inte uppbär annat driftbidrag av stat eller kommun.
Överväganden
Kommunstyrelsen har att pröva om aktuell vägsträcka uppfyller kraven i
bidragsnormerna. Ostridigt är att utan bron kommer det att bli en längre resväg
mellan Saltvik och Båsfjärd, Fågelvik, Malmudden men det finns en alternativ
väg. Generellt är Delångersån ett viktigt område för naturvården i kommunen
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och omfattas i sin helhet från Storsjön till havet av riksintresse för naturvård.
Även del av Malmudden och Fågelvik berörs av riksintresse för naturvård och
rörligt friluftsliv. Dessa riksintressen berör dock en stor del av kommunens
havsskärgård. Till detta kommer att också Malmudden pekats ut som ett s.k.
LIS-område i kommunens översiktsplan vilket kan påverka bedömningen av
området.
Kommunledningsförvaltningen bedömer precis som sökanden att vägen kan
fungera som en genväg vilket torde nyttjas av de boende t ex i friluftslivssyfte.
Det kan dock inte vara denna situation som bidragsbestämmelserna typiskt sett
syftar på. För att bidrag ska utgå krävs att en väg fyller en viktig funktion för
besöksnäring eller friluftsliv. I området finns inget utpekat där berörd
vägsträcka utgör förutsättning eller på annat sätt fyller en sådan viktig funktion
som avses i bestämmelserna. Bedömningen blir därför att villkoren för att få
bidrag inte kan anses vara uppfyllda.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 68
Tjänsteutlåtande 2019-04-03
Kommunfullmäktige 1996-12-16 §197
Bidragsnormer avseende bidrag till enskild väghållning
Ansökan 2018-09-13

Beslutet skickas till
Hamre-Fågelvik-Vintergatans Samfällighetsförening
Hans Gyllow
ekonomienheten
Tekniska nämnden
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Dnr 2019-000319 - 315

Arbetsplatsparkeringar i Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att etappvis utöka antalet parkeringsplatser möjliga för arbetsplatsparkeringar
och besökande till Hälsocentralen i Kotorgsområdet, enligt Landskapslagets
förslag nummer 4,
att uppdra till tekniska nämnden att ta fram de kompletterande underlag som
behövs för att kunna avgöra utformning av parkeringsplatser vid Kotorget med
hänsyn till markförhållanden m m,
att undersöka möjligheten till att ett antal parkeringsplatser har stolpe för
motorvärmare och ett antal parkeringsplatser har laddstolpe för elbil,
att hänskjuta frågan om finansiering av etappvis utökning av antal
parkeringsplatser vid Kotorget, utökning av parkeringsplatser till Ängsbacken
2:1 och del av Ängsbacken 2:14 samt ev. flytt av isbanan till Borgarparken till
kommande arbete med investeringsbudget,
att vid en eventuell flytt av isbanan blir den nya isbanan en anläggning med
lämplig beläggning som kan användas året runt,
att uppdra till tekniska nämnden att hos byggnadsnämnden ansöka om tillfälligt
bygglov på fastigheten Ängsbacken 2:1 m.fl. för tillfällig parkering inför
ombyggnad av Kotorget och för att kompensera för effekter i anledning av
exploateringen av Kattvikskajen,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att hos byggnadsnämnden ansöka
om ändring eller upphävande av detaljplan för att långsiktigt möjliggöra
parkeringsplatser på fastigheten Ängsbacken 2:1 m.fl.,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i överläggningar med
kollektivtrafikmyndigheten bevaka frågan om att göra området mellan
Bussterminalen och järnvägsspåren tillgängligt för bl.a. parkeringsplatser i stället
för angörande busstrafik,
att i övrigt lägga rapporten om utökat antal arbetsplatsparkeringar till
handlingarna.
Sammanfattning
Planutskottet har uppdragit till kommunledningsförvaltningen att tillsammans
med tekniska förvaltningen se över möjligheterna till ett utökat antal
arbetsplatsparkeringar i Hudiksvall. Förvaltningarna har lämnat en rapport som
innehåller förslag på områden där antalet parkeringsplatser kan utökas genom
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en mer effektiv markanvändning och dels något nytt område som kan tas i
anspråk.
Kommunstyrelsen har tidigare i år fattat beslut om utökning av antal platser i
Järnvägsparken. Inriktningen i detta ärende är att etappvis bygga ut antalet
arbetsplatsparkeringar i Kotorgsområdet.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2019-05-07 § 38
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Hans Gyllow
Byggnadsnämnden
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Dnr 2019-000274 - 042

Verksamhetsberättelse 2018 Hälsingerådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2018 samt
att styrelsen för Hälsingerådet beviljas ansvarsfrihet för 2018.
Sammanfattning
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i
form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland.
Deras verksamhetsidé är att omvärldsbevaka, opinionsbilda och samverka så att
kommunledningarna får stöd i sitt uppdrag att utveckla kommunerna i
Hälsingland.
Hälsingerådet har överlämnat en verksamhetsberättelse för 2018 med
tillhörande revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut
i ärendet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 69
Tjänsteutlåtande 2019-04-11
Revisionsberättelse 2019-04-02
Verksamhetsberättelse 2019-04-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000333 - 042

Årsredovisning och revisionsberättelse Inköp
Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att förbundet bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna samt
att lägga årsredovisningar och revisionsberättelsen till handlingarna
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Hudiksvalls kommun är
medlem i Inköp Gävleborg.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om förbundets verksamhet varit
förenligt med ändamålet enligt förbundsordningen.
Granskning av årsredovisningen och revisionsrapporten har genomförts av
kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 70
Tjänsteutlåtande 2019-04-18
Årsredovisning 2019-04-18
Revisionsberättelse 2019-04-18

Beslutet skickas till
Inköp Gävleborg
Ulrika Wenn
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Dnr 2018-000618 - 732

Revidering av värdighetsgarantierna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den uppdaterade versionen av värdighetsgarantierna, samt
att dela upp dem i en garanti för hemtjänst och en för äldreboenden.
Reservation

Emot beslutet att avslå tilläggsförslaget reserverar sig Karin Hansson (C), JanErik Jonsson (C), Erika Söderström (C) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Den 25 februari 2019 behandlades ärendet i kommunfullmäktige som beslutade
återremittera ärandet till kommunstyrelsen för ytterligare. Återremissen ska
belysa förankringen i pensionärsorganisationerna, information till
fackföreningarna samt ekonomiska konsekvenser. Komplettering har inhämtats
från social- och omsorgsförvaltningen.
Den 21 januari 2019 fick Pensionärsrådet information och möjlighet att ställa
frågor om de föreslagna förändringarna i värdighetsgarantierna. Vid mötet
framkom inga speciella synpunkter om förändringen.
Den 27 mars 2019 fick de fackliga företrädarna information om de föreslagna
förändringarna. Arbetsgivaren påpekade att förändringen berör brukarens
insatser och inte personalens arbetstid.
Under 2018 redovisades totalt 6 259 timmar gällande värdighetsgarantin "Social
samvaro och gemenskap". Den totala kostnaden för den insatsen för hela året
blev 2 698 tkr. Den föreslagna förändringen beräknas ge en minskad kostnad
med minst 1 miljon kronor det första året.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Henrik Persson (S), Karin Hansson (C), Patrik
Nilsson (SD) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar avslag på tredje att-satsen, det vill
säga att uppdra till social- och omsorgsnämnden att fortsättningsvis själva
besluta om ändringar i värdighetsgarantierna.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar, som tillägg, att timmen för social samvaro och
utevistelse ska vara kvar.
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Ordförande framställer först proposition om bifall eller ej till första att-satsen i
allmänna utskottets förslag, att anta den uppdaterade versionen av
värdighetsgarantierna, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till andra attsatsen i allmänna utskottets förslag, att dela upp dem i en garanti för hemtjänst
och en för äldreboenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till tredje attsatsen i allmänna utskottets förslag, att uppdra till social- och omsorgsnämnden
att fortsättningsvis själva besluta om ändringar i värdighetsgarantierna, och
finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordförande framställer till sist proposition om bifall eller ej till Jan-Erik
Jonssons tilläggsförslag, att timmen för social samvaro och utevistelse ska vara
kvar, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 71
Tjänsteutlåtande 2019-04-11
Bilaga 1–3 2019-04-11
Kommunfullmäktige 2019-02-25 §14
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000291 - 035

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna samt
att avskriva medborgarförslaget med dnr 2013-218-035 (Årligen avsätta en
summa pengar för att utveckla goda idéer från Hudiksvalls kommuns invånare).
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 9 april 2019 var det totalt 32 medborgarförslag som inte blivit besvarade
Av dessa är det minst 14 medborgarförslag som inte klarar beslut inom ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 72
Redovisning 2019-04-16

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 90

2019-05-14

Dnr 2019-000130 - 035

Medborgarförslag om krav om utdrag ur polisregistret
för alla anställda inom Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget om utdrag ur polisregistret för alla anställda inom
Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Enligt skollagen är arbetsgivare skyldig att begära att den som erbjuds
anställning inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg lämnar utdrag
ur belastningsregistret. Lagen gäller även uppdragstagare, lärarstudenter och
vissa vuxenstuderande samt deltagande i arbetsmarknadspolitiska program.
Motsvarande skyldighet finns vid anställning av arbetstagare vid hem för vård
och boende för unga.
Med anledning av att arbetsgivare inom både privat och offentlig verksamhet, i
allt större utsträckning, begär att arbetssökande ska lämna utdrag ur
belastningsregistret, har utredningen om registerutdrag i arbetslivet föreslagit att
det genom en ny lag ”Lag om förbud mot registerkontroll i arbetslivet”, ska
vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en
arbetssökande ska överlämna utdrag ur belastningsregistret. Utredningen har
inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå några undantag från förbudet för
arbetsgivare som idag inte har rätt att få ta del av uppgifterna. Betänkandet, som
utredningen ledde fram till, bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Sammanfattningsvis finns det i nuläget inget lagligt stöd för arbetsgivare att
begära att samtliga arbetssökande ska beställa ett utdrag ur belastningsregistret
och visa upp för arbetsgivaren i samband med anställning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 73
Tjänsteutlåtande 2019-04-03
Medborgarförslag 2019-02-13

Beslutet skickas till
Lis Elvinsson
Linda Häggmark
Maria Larsson
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Dnr 2018-000177 - 035

Medborgarförslag ang skulptur "Den okände soldaten"
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Det har kommit in ett medborgarförslag som önskar att Eino Hanskis skulptur
”Den okände soldaten” tas fram i full skala och placeras på lämpligt ställe i
Hudiksvall. Statyn är ett minnesmärke över medmänsklighet och god vilja.
Förslagsställaren har lämnat in förslaget vid ett tidigare tillfälle och fick då svar
från fullmäktige ”att kommunen dock är öppen för att placera skulpturen ”Den
okände soldaten” i full skala, under förutsättning att projektet i sin helhet kan
finansieras genom andra initiativ.”
I förslaget står att ”de planerade byggnationerna vid Storfjärden bör öppna
möjligheter till en bra placering av skulpturen och även till finansiering.”
I arbetet med konst till Kattvikskajen bör detta förslag tas med som ett av flera
möjliga alternativ. Slutgiltigt beslut om vilken konst som ska placeras i området
kommer dock att fattas enligt kommunens rutiner för konstinköp.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 75
Kultur- och fritidsnämnden 2019-02-28 § 32

Beslutet skickas till
Åke Hammarstedt
Kultur- och fritidsnämnden
Linda Häggmark
Jan Kroppegård
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Dnr 2018-000329 - 035

Medborgarförslag om att upplåta mark till djurhållning
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat, samt
att godkänna Markenhetens förslag till arbetsmetoder om torka uppstår.
Sammanfattning
Medborgarförslaget handlar om att torkan sommaren 2018 var värre än nånsin
och att bönderna i landet hade stora problem med foder till djuren.
Förslagsinlämnaren skriver att andra kommuner i landet har låtit bönder
använda mark som bete och ta foder. Förslagsinlämnaren föreslår att
Hudiksvalls kommun ska upplåta mark till bönderna för att hjälpa dem.
Tekniska nämndens yttrande
Markenheten har gjort en översyn av kommunägd mark och hittat mindre
områden som skulle kunna stå till förfogande om det skulle uppstå torka igen.
Markenheten är mer förberedda, medvetna om markfrågan och regler för den
som vill nyttja marken. Markenheten kommer att ha enklare överenskommelser
via mejl eller bekräftelse med brev för att det ska vara enkelt och effektivt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 76
Tekniska nämnden 2018-12-10 §146
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-10-15
Medborgarförslag 2018-07-05

Beslutet skickas till
Ulrika Forslin
Markenheten
Emma Norberg
Linda Häggmark
Ulrika Wenn
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Dnr 2019-000299 - 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 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall ska en
uppföljning ske varje år i april och oktober av vilka motioner som inte är
slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har den 9 april 2019 gjort en sammanställning
över obesvarade motioner. Totalt är det 27 motioner som inte är
slutbehandlade.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 77
Redovisning 2019-04-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000209 - 008

Motion om Hundrastgårdar i de större samhällena
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden besvarade en motion om hundrastgårdar i de större
samhällena vid nämndens decembermöte 2018. Efter att svaret har behandlats i
kommunstyrelsens allmänna utskott i januari 2019 har ärendet återremitterats
till tekniska nämnden för att få nämndens ställningstagande till motionen.
Markenheten finns inte längre kvar hos tekniska nämnden, utan tillhör sedan
årsskiftet kommunledningsförvaltningen, men utifrån återremissen kommer här
tekniska nämndens ställningstagande.
Markenheten menade i sitt tidigare svar att om någon kunde ta på sig
driftkostnader och driva en hundrastgård kan det vara möjligt att tekniska utför
en inhägnad som överlåts till en driftorganisation och markenheten kan se om
det finns en lämpad plats att upplåta för ändamålet.
Tekniska nämndens ställningstagande är att det inte är ett av förvaltningens
huvuduppdrag att anlägga hundrastgårdar, men att ett utförande kan vara ett
steg i riktning mot att vara en bra kommun att leva och verka i. Under
förutsättning att medel finns tillgängliga för anläggande av stängsel till en
hundrastgård och att markenheten hittar lämplig mark kan tekniska
förvaltningen som utförare bidra till att en anläggning kommer till stånd.
Tekniska nämndens förslag till kommunfullmäktige är att motionen anses
besvarad.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till motionen.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Charliene Kiffer Goudes förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 78
Tekniska nämnden 2019-03-18 §42
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2109-02-18
Allmänna utskottet 2019-01-24 §18
Tekniska nämnden 2018-12-10 §143
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-11-12
Motion 2018-04-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000645 - 008

Motion om Seabins
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Centerpartiet vill genom sin motion att kommunen tar sin del av ansvaret för
att försöka stoppa nedskräpningen av haven genom att kommunen köper in
och installerar en ”Seabin”, som är en slags flytande soptunna som filtrerar
vatten och därmed rensar bort skräp. Centerpartiet vill också att tekniska
förvaltningen ska se över lämpliga platser för denna utrustning.
Tekniska nämndens yttrande
Tekniska nämnden ser positivt på att man vill minska nedskräpningen i haven,
och detta skulle kunna vara ett sätt att få bort skräp. Förvaltningen är beredd att
prova denna typ av utrustning och kan se över lämpliga platser för det.
Tekniska förvaltningen kan sköta drift av en sådan anläggning och kan
upphandla en sådan enhet om kostnaden hamnar på den nivå som anges i
motionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 79
Tekniska nämnden 2019-03-18 §43
Motion 2018-12-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000408 - 008

Motion om att införa en "Vägledare"
Kommunstyrelses förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) föreslår i en motion att det ska införas en digital
”vägledare” för kommunens medborgare inom områdena skola och
äldreomsorg. I motionen lyfts Nacka kommunens ”jämföraren” fram som ett
exempel.
Kommunledningsförvaltningen har begärt yttrande från berörda nämnder.
Social- och omsorgsnämnden
Social- och omsorgsnämnden föreslår att avslå motionen gällande att införa en
digital "vägledare" för kommunens medborgare inom området äldreomsorg.
Social- och omsorgsnämnden instämmer i vikten av att kommunmedborgarna
har möjlighet att ta del av information om kvaliteten i våra verksamheter, inte
minst utifrån ett valfrihetsperspektiv.
Lärandeförvaltningen
Lärandeförvaltningen har i princip ingenting emot att visa officiella uppgifter
för kommunens medborgare. Om kommunfullmäktige beslutar att införa en
egen digital Vägledare så bör de resultat och uppgifter som visas ha en hög
kvalitet och vara kritiskt granskade.
Redan idag har medborgarna möjlighet att ta del av nationella resultat och
jämförelser ibland annat i Kolada (Sveriges kommuners och landstings databas)
Det finns även mycket information på både Skolverkets hemsida (SIRIS) och
Socialstyrelsens hemsida t.ex. Äldreguiden.
Att införa ett verktyg som ”jämföraren” innebär anskaffningskostnader och
licenskostnader. Det är dessutom resurskrävande att införa verktyget, hålla alla
uppgifter aktuella samt administrera verktyget.
Kommunledningsförvaltningens förslag
Kommunledningsförvaltningen anser att motionen är bra för verktyg för
medborgarna, men att det kräver extra resurser, därför föreslår
kommunledningsförvaltningen att motionen avslås.
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Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 80
Tekniska nämnden 2019-03-18 §43
Motion 2018-12-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000083 - 008

Motion om Campus Glada Hudik
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Centerpartiet genom Stina Jonsson, Gunilla Persson, Caroline Schmidt, Erika
Söderström och Linda Östblom föreslår i en motion:
att Hudiksvalls kommun i samarbete med andra aktörer ska arbeta för att ha
som mål att etablera ett Campus i Hudiksvall.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det pågår ett aktivt arbete
inom lärandenämnden, helt i linje med intentionerna i motionen.
Yttrande från Lärandeförvaltningen
Lärandeförvaltningen ställer sig positiv till Centerpartiets motion om Campus
Hudiksvall och till att arbeta för att fortsätta utveckla Campus Hudiksvall.
Redan i början av 2018 tog förvaltningen fram en skrivelse riktad till Högskolan
i Gävle gällande behovet av utbildningsplatser på hemmaplan i Hudiksvall, med
förslag på utveckling av lärcentret Campus Hudiksvall. I skrivelsen redogjordes
dels för de fördelar som finns med lokala lärcentra, bland annat möjligheten att
nå målgrupper som annars skulle ha valt bort utbildning på grund av
geografiskt läge eller familjeförhållanden, dels för de möjligheter som finns att
förlägga utbildningsplatser gentemot högskolor och universitet till Campus
Hudiksvall. Samtidigt togs en skrivelse fram om möjligheter till att starta fler
yrkesutbildningar i Hudiksvall inom skolformen Yrkeshögskola.
Ett Campus Hudiksvall skulle innebära att ambitioner och förutsättningar för
livslångt lärande blir synligt och tillgängligt för fler av kommunens invånare.
Det bereder väg för större samverkan med högskolor och universitet för att
höja utbildningsnivån och samtidigt behålla kompetens i hela landet, regionen
och kommunen. Samtidigt får det lokala näringslivet möjlighet att engagera sig
och vara delaktiga i utformandet och genomförandet av utbildningen för att
kunna möta sina specifika kompetensbehov och utveckla sina produkter och
affärsidéer.
I Hudiksvall finns goda förutsättningar till att bedriva utbildning mot högskolor
och universitet med Hudiksvall som studieort, via Centrum för utveckling och
lärande (CUL). Där finns redan den digitala kapaciteten och infrastrukturen
som krävs för att bedriva undervisning mot högskolor och universitet. För att
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göra detta på ett sätt som gynnar både näringsliv, region och kommun krävs en
aktiv samverkan mellan bransch och utbildning för att kunna tillgodose de
behov av kompetensförsörjning som finns lokalt, regionalt och nationellt både i
dagsläget och i framtiden.
Innan arbetet med Campus Hudiksvall kan fortskrida behövs dock en utredning
av organisation, ekonomi och lokalisering.
Beslutsgång
Anton Stark (C) yrkar bifall till motionen.
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Anton Starks förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-02 § 81
Tjänsteutlåtande 2019-4-17
Tjänsteskrivelse 2019-04-15
Motion 2019-01-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000404 - 010

Genomförandebeslut Kattvikskajen. Huvuddel 1 och 2
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut,
att bevilja tillstånd för igångsättning av huvuddel 1 och 2 enligt genomförd
upphandling, samt,
att fortsätta arbetet med att projektera och bygga en blandad och attraktiv
stadsdel som samverkar med befintlig stad och övrig utveckling, tillsammans
med nya och anvisade byggherrar.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under perioden 2019–2023 i investeringsbudgeten, avsätta 68 Mkr för ovan
beskriven entreprenad (Kattvikskajen upphandlingsärende 8249, inköp
Gävleborg), inkl. byggherrekostnader, index och oförutsett kopplat till
entreprenaden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 24 september 2018 § 112 att anta detaljplan för
Kattvikskajen i Hudiksvall.
Detaljplanen 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 aktuell detaljplan möjliggörs bostäder, kontor, förskola, hotell,
restaurang och andra centrumfunktioner i ett havsnära läge med attraktiva
vistelseytor.
Planutskottet har tillsammans med projektledare Jan Kroppegård tagit fram en
plan för genomförande.
Huvuddel 1 är den offentliga resandeparkering som angränsar till området och
som kommer att färdigställas först. Huvuddel 2 omfattar hamnallén och den
allmänna platsmarken kring de hittills markanvisade byggrätterna.
Detaljplanen för området är överklagad och det är osäkert i dagsläget när beslut
kommer att fattas. Utformning av gator och övrig infrastruktur medger
alternativa användningar av byggrätterna och bedöms inte påverkas av
överklagandena.
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Huvuddel 2 kommer att succesivt färdigställas i takt med utvecklingen på
byggrätterna, vilket i dagsläget gör tidsplanen svårbedömd för färdigställande.
Arbetet beräknas pågå i någon form fram till 2023 med en preliminär
kostnadsfördelning
Området kommer att kunna angöras via en ny gång- och cykelbro över
strömmingssundet. Den bron projekteras och upphandlas separat under 2019
och ingår inte i detta beslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
- Huvuddel 1 och 2 enl. ritning T-02-1-0001
- Översiktsplan (ritningsindelning, slutsiffran på ritnings nr ger del i området)
- Teckenförklaring landskap
- Markplaneringsplaner (slutsiffra ritnings nr 1-6, 8-10)

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet
Inget möte har genomförts.
Sundsvallsregionen
Inget möte har genomförts.
Övrig information
Ulrica Högberg (V) informerar från Företagshälsovårdsnämnden, bland
annat har juristerna fått i uppdrag att göra en översyn av nämndens
reglemente, vilket förmodligen kommer att komma till kommunfullmäktige
för beslut i höst.
Kommundirektör Bengt Friberg informerar kring det stabsläge, orsakat av att
telefonnätet inte fungerade före och under helgen. Informerar vidare att
länsstyrelsen tagit beslut om att inte tillåta skyddsjakt på de skarvar som
befinner sig på Kastellholmen och att kommunen har för avsikt att överklaga
beslutet och/eller lämna in en ny ansökan med förtydliganden.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning
1. Redovisning av medelsförvaltning 2018, Företagshälsovårdsnämnden.
Dnr 2019-358 042
2. Årsbokslut 2018 kommunförbundet Västernorrland. Dnr 2019-363 0042
3. Verksamhetsberättelse Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
Dnr 2019-000362 042
4. Årsredovisning 2018, Kommuninvest ekonomisk förening.
Dnr 2019-000359 042
5 Årsredovisning och förvaltningsberättelse 2018, Intresseföreningen Norrtåg.
Dnr 2019-000264 042
6. Kommundirektörens vidaredelegation. Dnr 2017-000325 002
7. Rutin vid hot mot förtroendevalda och demokratin. Dnr 2019-000285 003
8. Sammanträdesprotokoll, Biogas Mellannorrland AB. 2019-03-14
9.Sammanträdesprotokoll, Hälsingerådet 2019-01-31 och 2019-03-13
10. Sammanträdesprotokoll AB Hudiksvallsbostäder 2019-03-22
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga anmälan till handlingarna
Sammanfattning
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-03-26
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstams beslut
1.
Yttrande om Promemoria om behov av hjälp med andning och
sondmatning SOU 2017:60. Ks 2019–000175
2.
Yttrande om remiss Tydligare ansvar och regler för läkemedel
SOU 2018:89
Ks 2019-097-779
3. Beslut om stöd till Brännås/Brändbo Byalag
Ks 2019-014-156
4. Beslut om stöd till Vedmora Byalag
Ks 2019-014-156
5. Beslut om stöd till Dellenbygdens Framtid
Ks 2019-014-156
6. Beslut om stöd till Delsbo Byaråd
Ks 2019-014-156
7. Beslut om stöd till Norrbo sockenförening
Ks 2019-014-156
8.
Beslut om stöd till Beslut om stöd till Njutångers sockens
hembygdsförening
Ks 2019-014-156
9.Beslut om stöd till Lingarö Intresseförening
Ks 2019-014-156
Kommundirektör Bengt Fribergs beslut
10. Beslut om komplettering av vidaredelegationen med slutsmandat för
planeringschef. Ks
11. Försäljning del av fastigheterna Ede 42:4 och Sunnansjö 9:5
Ks 2019-000321

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

39(41)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-05-14

12.
Beslut om ansökan om driftbidrag för gång- och cykelväg i Änga,
Enånger
Ks 2019-179-322
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Dnr 2016-000185 - 000

Övriga frågor
Sammanfattning
Allmänna utskottet beslutade 15 november 2018 § 160, i anledning av
Utredning om Folktandvårdens byggnad på Varvet, att uppmana
byggnadsnämnden att vidta lämpliga åtgärder för att åtgärda bristerna som
framkommit i utredningen, samt att byggnadsnämnden lämnar en rapport om
vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen senast 1 juni 2019.
Charliene Kiffer Goude (V) frågar när rapporten kommer att lämnas till
kommunstyrelsen.
Kommundirektör Bengt Friberg svarar att rapporten kommer att lämnas vid
kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2019.
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