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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 17 september 2019 kl 09:00-15:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M),
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M) § 119-148
Cecilia Natander (M) § 149-151
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V) § 119-148
Alf Norberg (V) § 149-151
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Nina Burchardt (S)
Bo Nilsson (S)
Per Svensson (S)
Daniel Fors (S)
Cecilia Natander (M)
Karin Hansson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD)

Justerare
Justeringens plats och
tid

Charliene Kiffer Goude § 119- 147 och Caroline Schmidt § 148-151
Kommunledningsförvaltningen måndag den 23 september 2019 kl 09:00.

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Paragrafer §§ 119-151

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Charliene Kiffer Goude

Caroline Schmidt
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2019-09-17

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar ett preliminärt delårsresultat med
prognos.
Social- och omsorgsnämnden visar ett preliminärt resultat jan-aug på -37 milj kr
och en årsprognos på -40,4 milj kr, Tekniska nämnden (den skattefinansierade
delen) visar ett preliminärt resultat jan-aug på -13,3 miljoner kr med en
årsprognos på -7,3 milj kr och Lärandenämnden visar ett preliminärt resultat
jan-aug på 2,5 milj kr och en årsprognos på 0 milj kr.
Kommunstyrelsen visar ett preliminärt resultat jan-aug på 11,3 milj kr och en
årsprognos på 3,2 milj kr.
Personalchef Maria Larsson redovisar att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Ett
positivt exempel är att sjukfrånvaron inom förskolan har sjunkit mycket efter
att ha varit förhållandevis hög.
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Dnr 2019-000270 - 007

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrandet till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat 2018 års redovisning.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att, lämna
yttrande över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i
kommunfullmäktige vid mötet den 30 september 2019.
Kommunledningsförvaltningen har sammanställt ett yttrande till revisionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 119
Yttrande 2019-08-20
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 71
Rapport 2018-04-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000262 - 007

Granskningsrapport avseende uppföljning av Kulturoch fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna kultur- och fritidsnämndens yttrande till revisionen.
Sammanfattning
Efter den revisionsgranskning som genomfördes 2016 har Hudiksvalls
kommuns revisorer gjort en uppföljande granskning av kultur- och
fritidsnämndens ledning, styrning och uppföljning.
I granskningen 2016 lyftes två områden som kultur- och fritidsnämnden och
kommunstyrelsen borde arbeta vidare med och förbättra:
Nämndens ledning, styrning och uppföljning, dvs. arbetet med nämndens
arbetsformer, arbetet med risk- och väsentlighetsbedömning inför beslut om
den interna kontrollplanen, uppföljning, återrapportering och analys av
åtagande, kvalitetsarbete och intern kontroll mm.
Kommunstyrelsens ledning, styrning och uppsikt, dvs. tydliggöra ansvar och
roller mellan Kultur- och fritidsnämnden, övriga nämnder och bolag i
kommunen att diskutera hur dialogen kan förbättras för att möjliggöra att
nämndens ansvarsutövning blir effektiv och ändamålsenlig.
Rapporten redovisar en rad kontrollmål, de iakttagelser som man gjort
angående kontrollmålet samt en bedömning av vad som hänt inom området
efter revisionsrapporten 2016. I samtliga fall görs bedömningarna att nämnden
arbetar tillfredsställande inom området samt att kommunstyrelsen uppfyller sitt
samordningsansvar.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kultur- och fritidsnämnden att
lämna yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att
behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den 30 september 2019.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande

Revisionsrapportens slutsatser visar att det arbete med ledning, styrning och
uppföljning som genomförts i kultur- och fritidsnämnden tillsammans med
förvaltningen och i samspel med övriga förvaltningar, bolag samt
kommunstyrelsen har gett resultat. De områden som revisionsrapporten lyfter
fram är dock av den karaktär där arbetet inte kan avslutas utan ständigt måste
pågå och vidareutvecklas.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 118
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-05-22 § 74
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-04-29 § 72
Rapport 2019-03-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 122

2019-09-17

Dnr 2019-000254 - 042

Bolagsstyrningsrapporter 2018, Kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsrapporterna för 2018,
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta efterfråga rapporter
och material för kommunstyrelsens uppsiktsplikt samt stödja bolagen där behov
finns för att kunna uppnå kraven enligt kommunens företagspolicy och
rekommendationer från intern revisionen, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samband med
redovisningen av bolagsstyrningsrapporter för 2019 ta reda på hur
utvärderingen av bolagens VD:ar genomförts i respektive styrelse.
Sammanfattning
I enlighett med kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktskyldighet över
hel- eller delägda aktiebolag. Bolagsstyrningsrapporten är en del i
kommunstyrelsens arbete med den fortlöpande uppsikten. De bolag som
lämnat bolagsstyrnings rapport för 2018 är AB Hudiksvallsbostäder, Forsså
Gruppen AB, Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA), Glysisvallen AB, Fastighets
AB Glysis och Fiberstaden AB delägt med Nordanstigs kommun. Alla bolag
beskriver hur de har svarat upp mot de olika punkterna i rapporten. Det
framkommer ett visst behov av förbättringsåtgärder hos några bolag under
olika punkter.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 110
Tjänsteutlåtande 2019-08-22
Bolagsstyrningsrapporter 2018 från Glysisvallen AB, Fiberstaden AB,
Fastighets AB Glysis , Hudiksvalls Näringslivs AB och AB Hudiksvallsbostäder
Beslutet skickas till
Samtliga bolag
Annika Lindfors
Bengt Friberg
Kent Lundqvist
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2019-09-17

Dnr 2019-000312 - 100

Information om hållbarhetsraster
Sammanfattning
Kommunekolog Åsa Terent och strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin
informerar kommunstyrelsen om arbetet med kommunens hållbarhetsraster.
Bakgrunden är ett uppdrag, i samband med budgetarbetet 2018, att ta fram en
modell för hållbarhetsraster.
Uppdraget innebar att arbeta fram en checklista med hållbarhetsbedömning
som ska vara tillämplig i samtliga nämnder och att en utvärderings ska ske 2021.
En checklista med 8 hållbarhets principer har tagits fram och ska redovisas i
samtliga nämnder och chefsgrupper.
Ordföranden tackar för informationen.
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§ 124

2019-09-17

Dnr 2019-000038 - 012

Främja mänskliga rättigheter och förhindra
diskriminering - Grundläggande värdering för
Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta styrdokumentet Grundläggande värdering för Hudiksvalls kommun,
att ersätta antagna nyckelord från 2003 med grundläggande värderingen Allas
Lika värde samt värdeorden trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet,
att uppdra till kommunstyrelsen, samtliga nämnder och bolag att implementera
förhållningsättet till alla förtroendevalda och medarbetare i respektive
verksamhet,
att uppdra till kommunstyrelsen, att årligen följa upp och rapportera arbetet till
kommunfullmäktige, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att informera kommunens invånare om
mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1 januari 2020.
Sammanfattning
Demokrati- och kvalitetsberedningens syfte har varit att ta fram ett
övergripande styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter, som kan
antas av kommunfullmäktige. Planen ska utmynna i att MR integreras i
kommunens styrsystem, att Allas lika värde blir kommunens grundläggande
värdering och att det ska leda till ställningstagande i ett antal, för kommunen,
centrala förhållningssätt.
Demokrati- och kvalitetsberedningen har förslagit att följande läggs till i
besluten:
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att informera kommunens
invånare om mänskliga rättigheter och barnrättslagen som träder i kraft 1
januari 2020.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Jan-Erik Jonsson (C), Henrik Persson (S) och
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med demokratioch kvalitetsberedningens tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-17

Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att
de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 116
Tjänsteutlåtande 2019-05-20
Styrdokument 2019-05-20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 125

2019-09-17

Dnr 2019-000590 - 001

Översyn av kommunens arbetsmarknadsorganisation
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten,
att tydliggöra i reglementena att ansvaret för samordningen av
arbetsmarknadsfrågorna ligger hos social- och omsorgsnämnden,
att kommunstyrelsen samordnar kommunens kompetensförsörjningsarbete,
att ge social- och omsorgsnämnden i uppdrag att i dialog med
kommunstyrelsen utarbeta ett program för kommunens arbete med
arbetsmarknadsfrågor med utgångspunkt från genomförd utredning, samt
att kommunstyrelsen inom ramen för sin uppsiktsplikt två gånger per år följer
upp hur arbetet med arbetsmarknadsfrågorna fortskrider.
Reservationer

Till förmån för egna förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik
Jonsson (C), Anton Stark (C), Erika Söderström (C), Charliene Kiffer Goude
(V) och Ulrika Högbergh (V).
Sammanfattning
Den 5 juni 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av kommunens
arbetsmarknadsorganisation för att se hur olika insatser samordnas, kan
utvecklas och tydligare matchar arbetsmarknadens behov.
Under våren 2019 har Mattias Durnik genomförts en översyn med syfte att
föreslå hur kommunen kan arbeta för att på bästa sätt underlätta
kompetensförsörjningen för det lokala arbetslivet och minska arbetslösheten
med tyngdpunkt för särskilt utsatta grupper.
Översynen har etablerat ett nuläge hur kommunen arbetar i dag och hur andra
kommuner gör och vad forskning säger kring kommunala
arbetsmarknadsåtgärder.
Slutsatserna av översynen är att det behöver ske ett antal förändringar primärt
kring styrning men även gällande samverkan och samarbete. Förslaget är att
skapa ett kommunkoncernövergripande program för strategiska
arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsfrågor, som pekar ut riktningen för
de kommande årens prioriterade utvecklingsområden och tillvägagångssätt för
att nå kommunfullmäktiges mål.
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Alla nämnder och bolag ska bidra till programmets uppfyllnad, men social- och
omsorgsnämnden ansvarar för plan för genomförande och ges det
kommunkoncernövergripande samordningsansvaret..
Beslutsgång
Jonas Holm (M) , Henrik Persson (S) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C) yrkar enligt följande:
att utifrån genomförd utredning tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över
att kommunen har en optimal organisation för arbetsmarknadsfrågor och
kompetensförsörjning. Utredningen skall presenteras 31 mars 2020.
att ENIG ska fortsätta sitt arbete för unga vuxna samt att omedelbart starta
ENIG för gruppen ”särskilt utsatta”
att arbetet med sociala företag flyttas till HNA
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till att-sats 1, 3 och fem i allmänna
utskottets förslag samt enligt följande:
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med social- och
omsorgsnämnden utarbeta ett program för kommunens arbete med
arbetsmarknadsfrågor med utgångspunkt från genomförd utredning.
Sammanträder ajourneras i 5 minuter. Efter 5 minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till första att-satsen i
allmänna utskottets förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.
Charliene Kiffer Goude (V) och Ulrika Högbergh (V) meddelar att de ej deltar i
beslut gällande den andra att-satsen.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till andra attsatsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till tredje attsatsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag till fjärde att-satsen eller till Charliene Kiffer Goudes förslag
gällande program för kommunens arbete med arbetsmarknadsfrågor, och finner
att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
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Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till femte attsatsen, och finner att kommunstyrelsen bifaller denna.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts tilläggsförslag gällande att tillsätta en parlamentarisk grupp, och finner
att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts tilläggsförslag gällande ENIG, och finner att kommunstyrelsen avslår
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts tilläggsförslag gällande att arbetet med sociala företag flyttas till HNA,
och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 135
Tjänsteutlåtande 2019-08-13
Utredning 2019-08-13
Uppdragsbeskrivning 2019-02-17
Kommunstyrelsens protokoll 2018-06-05 § 90

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Lärandenämnden
Ulrika Wenn
Annika Lindfors
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2019-09-17

Dnr 2019-000381 - 042

Årsredovisning 2018, Samordningsförbund Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att kommunalförbundet 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 två förbund varav Samordningsförbundet Gävleborg är det ena.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om förbunden s verksamhet varit
förenligt med ändamålet enligt förbundsordningen.
Granskningen av årsredovisningarna, förvaltningsberättelse och
revisionsrapporterna har genomförts av kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 111
Tjänsteutlåtande 2019-07-31
Årsredovisning 2019-07-09
Revisionsberättelse 2019-07-09

Beslutet skickas till
Samordningsförbund Gävleborg
Annika Lindfors
Kent Lundqvist
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§ 127

2019-09-17

Dnr 2019-000375 - 303

Remiss: Renhållningsordning med avfallsplan och
lokala föreskrifter 2020-2030 gällande Sundsvalls
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna yttrande i enlighet med allmänna utskottets förslag.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har inkommit med ett yttrande.
Allmänna utskottet har ställt sig positiv till att Sundsvalls kommun tar fram en
Renhållningsordning med avfallsplan och lokala föreskrifter 2020-2030 gällande
Sundsvalls kommun.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 113
Protokoll Tekniska nämnden 2019-06-10 § 77
Missiv 2019-04-29
Avfallsplan 2019-04-29
Bilagor 1-9 2019-04-29

Beslutet skickas till
Sundsvalls kommun
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000507 - 379

Remiss av promemorian Förbättrat genomförande av
EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning
av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avstår från att lämna ett remissyttrande.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått en inbjudan att svara på promemorian "Förbättrat
genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet - Individuell mätning av
värme och tappvatten i befintlig bebyggelse".
Tekniska förvaltningen har inkommit med ett tjänstemannayttrande.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 114
Yttrande 2019-07-03

Beslutet skickas till
Infrastrukturdepartementet
Ulrika Wenn
Tekniska nämnden

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000406 - 512

Medel till att förbättra trafiksäkerheten vid Västra
skolan
Kommunstyrelsen beslutar
att återföra ärendet till lärandenämnden för att göra prioriteringar inom givna
investeringsmedel.
Sammanfattning
Lärandenämnden har beslutat att begära tilläggsanslag från kommunstyrelsen
med 400 000 kronor för att skyndsamt förbättra trafiksäkerheten vid Västra
skolan. Lärandenämnden har enligt beslut i kommunfullmäktige 10 miljoner per
år fram till 2023 till investeringar i skolor och förskolemiljöer.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-09-03 § 86
Tjänsteutlåtande 2019-08-23
Lärandenämndens protokoll 2019-05-10 § 52

Beslutet skickas till
Lärandenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000441 - 252

Försäljning av skogsfastigheten Halsta 3:10
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna köpekontraktet avseende försäljning av skogsfastigheten Halsta
3:10.
Sammanfattning
När kommunen förvärvade fastigheterna Östanbräck 4:2 och 4:3 föreslogs i
kommunstyrelsens beslut (2017-12-05 § 196) att avyttra en del av kommunens
skogsinnehav för att finansiera förvärvet. Tekniska nämnden beslutade 201806-11 att försälja fastigheten Halsta 3:10. Fastigheten har en areal om 105,35 ha
med ett skogsinnehåll på ca 7954 m³sk och är mest lämpad att sälja på grund av
sitt enskilda läge i förhållande till kommunens övriga skogsfastigheter. Markoch exploateringsenheten har anlitat mäklare för att få hjälp med försäljningen.
Efter att budgivning på fastigheten avslutats har köpekontrakt upprättats.
Köpeskillingen blev 3 300 000 kronor och därmed behöver köpekontraktet
godkännas av kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-09-03 § 85
Tjänsteutlåtande 2019-08-21
Köpekontrakt 2019-08-21
Tekniska nämnden 2018-06-11 § 70
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-05-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2018-000157 - 054

Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut
att ge Kommundirektören i uppdrag att för Hudiksvalls kommuns räkning
avtala om Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg.
att godkänna rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling (KPMG 201906-17) som underlag för samverkan i inköps- / upphandlingsfrågor och för
framtagande av samverkansavtal,
att samarbetet i nätverket för inköps- /upphandlingsfrågor ska regleras i ett
samverkansavtal samt
att till dess att ett samverkansavtal har tecknats är det samtliga
Hälsingekommuners ansvar att stödja varandra så att ingen blir utan kompetens
i inköps-/upphandlingsfrågor.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal
tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga medlemskommuner,
att när syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt
reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg avvecklas,
att anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter Gävles
kommuns utträde,
att anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt underlätta
för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat innebär att ge
kommunerna fullmakt att teckna avta samt
att från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla
uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp
Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens ordförande
och som ersättare förste vice ordförande.
Sammanfattning
Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga
medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle om
villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i likvidation,
enligt förbundsordningen, i september 2020. Detta skulle föranleda stora
problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har tecknat för
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medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga
medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter
(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden.
I förslaget till reviderad förbundsordning, bilaga 1, kommer Inköp Gävleborg
vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits.
För att kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om
utträde godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde
träffas.
Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett
nätverkssamarbete i enlighet med beslut i kommunstyrelsen 2019-02-12.
KPMG har i rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling lagt en grund
för samarbetet samt hur processen fram till ett väl fungerande
nätverkssamarbete skall fortgå. Samarbetet är baserat på samverkansavtal
mellan kommunerna i nätverket. Samverkansavtal skall vara på plats när den
reviderade förbundsordningen för Inköp Gävleborg börjar gälla.
Ett flertal möten har ägt rum med samtliga kommunstyrelsens ordförande samt
oppositionsföreträdare i ärendet. Utifrån mötena har ett gemensamt underlag
till beslut tagits fram för beslut i respektive kommun, samt hur arbetet är tänkt
att bedrivas framåt.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 115
Tjänsteutlåtande 2019-08-22
Förbundsordning 2019-08-22
Rapport 2019-06-20
Protokoll Kommunstyrelsen 2019-02-12 § 10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 132

2019-09-17

Dnr 2018-000529 - 001

Revidering reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i reglementet samt
att ändringarna gäller från och med 1 oktober 2019.
Sammanfattning
Organisatoriska förändringar och beslut leder till att reglementet behöver
revideras. Följande förändringar föreslås;
• Budget- och skuldrådgivning flyttas från social- och omsorgsnämnden till
kommunstyrelsen..
• Konsumentvägledning flyttas från kultur- och fritidsnämnden till
kommunstyrelsen.
• Social- och omsorgsnämndens ansvar tydliggörs för samordning av det
brottsförebyggande arbetet.
• Social- och omsorgsnämnden ansvarar för samordningen av
arbetsmarknadsfrågor.
• Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen av kommunens
kompetensförsörjningsarbete.
• Kultur- och fritidsnämnden ansvar tydliggörs för bidrag till föreningar inom
kultur, fritids och friluftsliv.
• Kultur- och fritidsnämnden får en beställarroll av fotbollsplanerna och
Glysisvallen AB får en utförarroll..
• Kultur- och fritidsnämnden får en beställarroll av samtliga fritidsanläggningar där även skärgården, spår- och leder, badplatser, bryggor ingår.
Tekniska nämnden får en utförarroll. i dessa verksamheter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 142
Tjänsteutlåtande 2019-08-14
Reglemente
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000315 - 002

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna ändringar i delegeringsordningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare fastställt en delegeringsordning. Det föreligger
ett behov att komplettera och göra förändringar. Det är inom mark- och
exploatering och ekonomiområdet förändringar föreslås. Fyra nya ärenden
föreslås och justeringar i punkt 6.A,6 B , 66 och 67 i den nuvarande
delegationsordningen enligt följande:
6.A. Besluta om intern leasing på objekt som överstiger 250 tkr per objekt.
(tidigare 1 miljon)
Delegat; Kommunstyrelsens arbetsutskott
6. B Besluta om interleasing, på högst 250 tkr per objekt.(tidigare 1 miljon) Som
villkor gäller att kostnaden kan täckas inom resp. förvaltnings budget.
Delegat; Kommundirektör
66. Arrende ändras till att omfatta inte enbart upplåtelse på kommunal mark
utan också arrendeavtal där kommunen är arrendator på annans mark.(tidigare
avtal om arrende enligt löptider)
Delegat Planutskottet över > 10 år och Kommundirektör ? 10 år.
67. Servitut ändras till att omfatta inte enbart upplåtelse av kommunal mark
genom servitutsavtal (i dylika fall är kommunen tjänande fastighet) utan även
servitutsavtal där kommunen blir innehavare av servitut på annans mark i dylika
fall är kommunen härskande fastighet. (tidigare avtal om servitut).
Delegat; Kommundirektör.
Ny punkt. Ny bestämmelse som avser fall där kommunen på sin mark för
exploatering kan behöva vidta någon åtgärd i förberedande eller annat syfte, t
ex riva en byggnad, höja eller sänka marken eller liknande
Delegat; Kommundirektör.
Ny punkt Ny bestämmelse som avser fall där kommunen ombeds yttra sig över
annans (ofta rågranne) bygglov, strandskyddsdispens, detaljplan eller liknande i
kommunens egenskap som fastighetsägare.
Delegat; Kommundirektör.
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Ny punkt. Tillfällig utökning av checkkrediter för kommunala bolag inom
ramen för kommunens totala checkkredit.
Delegat; Kommunstyrelsens ordförande med kontrasignation av
kommundirektör
Ny punkt; Ansökan om skyddsjakt enligt 23 a-b §§ Jaktförordning (1987:905).
Delegat; Kommundirektör

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 139
Tjänsteutlåtande 2019-07-08
Delegationsordning 2019-03-12

Beslutet skickas till
Bengt Friberg
Mikael Löthstam
Hans Gyllow
Ulrika Wenn
Kent Lundqvist

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000490 - 169

Krisnät Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom att en gemensam Blåljuskarta läggs in i det befintliga RISCS
nätet och att projektet övergår i förvaltning och drift enligt projektrapporten
att kostnaden för införandet utifrån förstudien fördelas mellan Hälsinglands
räddningstjänster,
att ställa sig bakom ansökan till MSB om medfinansiering i projekt "Krisnät
Hälsingland i fas 1 och 2,
att ägarorganisation för fas 1 Blåljuskartan är Kommunalförbundet Hälsingland
och att förvaltarorganisation övergripande är Hudiksvalls kommun GIS
avdelning samt
att samtliga kommuner ställer sig bakom en fortsatt utveckling av nödvändiga
verksamhetssystem att drivas i projektfas 2.
Sammanfattning
Projektet Krisnät Hälsingland har pågått under 2018 och 2019. Den 22 maj
2019 fick Hälsingerådet ta del av projektrapporten Krisnät Hälsingland.
Förslagen i rapporten fick ett positivt bemötande och Hälsingerådet kom fram
till att nästa steg är att varje kommun måste ta ställning till Blåljuskartan och del
till nästa fas i projektet Krisnät Hälsingland.
Syftet är att upprätthålla tillgänglighet till geodata för att säkerhetsställa att
räddningstjänster och kommuner inom Hälsingland har tillgång till gemensam
lägesbild och beslutsunderlag vid arbetet med att förebygga olyckor och kriser
eller vid hantering av händelser och vid insatser. Syftet är också att genom
samverkan åstadkomma en ökad robusthet i vårt gemensamma IT-nätverk för
att möta nutidens ökade säkerhetskrav.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-07-08
Rapport 2019-07-05
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Hälsingland
GIS avdelningen
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
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Bengt Friberg
Torbjörn Hallberg
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Dnr 2019-000473 - 168

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022
Kommunstyrelsen beslutar
att, i Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022, lägga till underrubriken skogsbrand
med kort medföljande text under rubriken Identifierade och värderade risker,
sårbarheter samt kritiska beroenden inom Hudiksvalls kommuns geografiska
områden.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022.
Sammanfattning
Risk och sårbarhetsanalyser (RSA) tas fram av miljö och räddningsnämnden på
uppdrag av respektive kommunfullmäktige enligt avtal om gemensam nämnd
mellan kommunerna.
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till RSA för Hudiksvall
och Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022.
Förslaget har varit ute på remiss i varje verksamhet som nämns i förslaget.
Beslutsgång
Ulrica Högbergh (V) yrkar som tillägg att risken av skogsbrand ska tas med i
texten.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Ulrica
Högbergs tilläggsförslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Ulrica Högbergs
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 117
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2019-05-29 § 44
Risk- och sårbarhetsanalys 201-2022 2019-06-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Torbjörn Hallberg, Bengt Friberg
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Dnr 2019-000281 - 104

Redovisning av partistöd 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att årsvis, i januari varje år, betala ut partistöd till samtliga partier som finns
representerade i Hudiksvalls kommunfullmäktige juli 2019- juni 2020, samt,
att ge gruppledarberedningen i uppdrag att diskutera och ta fram en mall för
hur partiernas redovisning bör se ut.
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.
På förslag från några partiföreträdare och efter en diskussion i
gruppledarberedningen behövs en mall för hur partiernas redovisning bör se ut.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 141
Tjänsteutlåtande 2019-06-05
Redovisning Miljöpartiet 2019-06-05
Redovisning Sverigedemokraterna 2019-06-03
Redovisning Moderaterna 2019-05-29
Redovisning Vänsterpartiet 2019-05-20
Redovisning Kristdemokraterna 2019-05-14
Redovisning Centerpartiet 2019-05-10
Redovisning Socialdemokraterna 2019-04-26
Redovisning Liberalerna 2019-04-12
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2014-000451 - 035

Medborgarförslag om att skapa en fond/stiftelse för
innovationsidéer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Hans Johansson har föreslagit att en fond/stiftelse skapas för innovationsidéer.
Tanken är att personer i Sverige med bra innovationsidéer kan söka kapital ur
en fond men kravet att verksamheten ska placeras i Hudiksvalls kommun. För
att få tillgång till kapital får samtliga företag i kommunen en förfrågan om de
vill vara med; Glada Hudikandan.
Den 20 oktober 2014 beslutade kommunfullmäktige att medborgarförslaget får
väckas och det lämnades till kommunstyrelsen för handläggning.
I kommunen pågår idag ett arbete med att skapa en verksamhet för just detta.
Arbete sker i samarbete med Hudiksvalls Näringslivsbolag, RISE (Fiber Optic
Valley och PROPELL Innovation) De har även en dialog med flera
aktörer/samarbetspartners både i vår region men även andra regioner i vårt
närområde.
Hudiksvalls Näringslivsbolags VD kommer personligen att kontakta
förslagsställaren för fortsatt dialog.

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 120
Tjänsteutlåtande 2019-08-12
Medborgarförslag 2014-10-08

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000621 - 035

Medborgarförslag för ett fossilfritt Hudiksvall i enlighet
med Parisavtalet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att nuvarande Energi- och klimatstrategi antagen av kommunfullmäktige
2017-02-27 ska fortsätta gälla (punkt A),
att anse medborgarförslagets punkt B och D besvarat, samt
att bifalla punkt C med följande formulering: "Placeringar medges ej i företag
vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av fossila energiråvaror. Placeringar
ska även undvikas i företag som på annat sätt är inblandade i framställning av
fossila energiråvaror genom t.ex produktion & prospektering."
Sammanfattning
Viveka Klingenberg, Karin Ekberg, Frida Tirén Ridderstedt, Berndt Magnusson
och Julia Tirén Ström, har i ett medborgarförslag till Hudiksvalls kommun
föreslagit följande:
A. Att en omedelbar uppdatering görs av kommunens energi- och klimatstrategi
med ambitionen att Hudiksvall skall göra sin del av Parisavtalet för att nå målet
om högst 1,5 graders global uppvärmning. Direktivet ska inbegripa en
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta
termer och uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera alla
verksamheter, såväl export som import.
B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer minskar sina utsläpp i motsvarande grad.
C. Att kommunen inom ett år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag
som kommunen genom sina fonder har placeringar i och istället investerar i
hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och fortbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare
och elever i kommunen.
Kommunstyrelsens allmänna utskott återremitterade ärendet 2 maj 2019 på
grund av behov av förtydligande i ärendets beredning.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Energi- och klimatrådgivaren anser
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1.

att nuvarande Energi- och klimatstrategi ger tillräcklig vägledning för
kommunens fortsatta arbete.

2.

att kommunen redan arbetar med medborgarförslagets pkt B.

3.

att Hudiksvalls kommun redan arbetar med punkten C.

4.

att kommunen arbetar med medborgarförslagets pkt D i viss omfattning.

Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till punkt C med denna skrivning:
"Placeringar medges ej i företag vars huvudsakliga verksamhet är utvinning av
fossila energiråvaror. Placeringar ska även undvikas i företag som på annat sätt
är inblandade i framställning av fossila energiråvaror genom t.ex produktion &
prospektering."
Anton Stark (C) yrkar bifall till Charliene Kiffer Goudes förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Charliene Kiffer
Goudes förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 121
Tjänsteutlåtande 2019-06-20
Allmänna utskottet 2019-05-02 §74
Medborgarförslag 2018-12-03

Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Johan Ringmar
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Dnr 2016-000411 - 008

Motion gällande fria busskort
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Tommy Ljung, M, föreslår i en motion att de avgiftsfria busskorten för
ungdomar 13-19 år utökas till att omfatta även gruppen 10-13 år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har återremitterat motionen till förvaltningen
för att närmare utreda kostnaden som netto beräknas uppgå till ca 3,1 Mkr.
Underlag har inhämtats från lärandeförvaltningen.
Hudiksvalls kommun har i två omgångar infört ett avgiftsfritt kort – Ung i glada
Hudik – som gäller för inomkommunala resor med kollektivtrafiken, både buss
och tåg, för de folkbokförda ungdomarna i berörd ålder samt asylsökande
ungdomar som går i kommunens skolor. Den första etappen gällde
gymnasieungdomar 16-19 år och därefter byggdes satsningen ut till att omfatta
även högstadiets elever, i praktiken unga mellan 13 och 15 år.
I länet är det numera fyra kommuner – Hudiksvall, Söderhamn, Nordanstig och
Ovanåker – som genomfört denna satsning. Omfattningen av kortet, t ex tider
och zoner, kan se något olika ut mellan de berörda kommunerna. När det gäller
ålders-gruppen som omfattas har Hudiksvall, Nordanstig och Ovanåkers
kommuner valt att låta kortet omfatta elever från och med årskurs sju medan
Söderhamn valt att låta de avgiftsfria resorna börja från och med sju års ålder.
Satsningen betalas av kommunerna själva.
Det som främst talar för att bifalla motionen är att den utvärdering som
dåvarande Landstinget Gävleborg gjort över ungdomskorten i Söderhamn visar
att satsningen fallit väl ut. Dessutom kan det hållas för troligt att ungdomar
tidigt lär sig olika hållbara beteenden och den aktuella åldersgruppen som
motionären föreslår bör kunna vara klara av att företa resor med
kollektivtrafiken på egen hand, åtminstone på kortare sträckor. Precis som
motionären framhåller kan ungdomarnas rörlighet, och därmed tillgång till olika
utbud t ex inom kultur och idrott, öka och bli mindre beroende av föräldrars
insatser för att skjutsa m m.
Det som främst talar emot att bifalla motionen är att kostnaderna för
kommunens tillköp av kollektivtrafik ökar om antalet som omfattas av
satsningen utvidgas. Vidare kan det behöva göras en analys om avgiftsfria
busskort leder till att ungdomar i högre utsträckning väljer att avstå gång och
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cykel, särskilt på korta sträckor med god turtäthet t ex i stadstrafiken, till
förmån för motoriserad trafik. Detta kan i så fall få effekter på hälsan om det
grundläggs ett beteende som fortsätter högre upp i åldrarna.
Kostnaden för satsningen uppskattas till netto ca 3,1 Mkr på årsbasis (brutto ca
3,9 Mkr). I kalkylen har kommunen utgått från antal berörda ungdomar 10-13
år som fanns i kommunen per 31 december 2016. Samtliga dessa erbjuds ett
ungdomskort enligt de kostnader kommunen har för ungdomskorten från och
med årskurs sju. Avräkning görs för de elever som har skolskjutsar i linjetrafik,
eftersom dessa ersätts av ungdomskorten (Däremot påverkas inte kostnader för
beställningstrafik där det inte finns någon linjetrafik.) Här måste det göras vissa
antaganden om hur mycket eleverna utnyttjar de skolkort de har idag som gäller
i linjetrafik. Avdrag för skolkortskostnad har gjorts utifrån den
erfarenhetsmässiga användningen eftersom skolkorten inte används varje dag
av varje berörd elev (avdrag för sjukdom, skjuts av anhörig, växelvis boende
etc). Givet dessa antaganden har aktuell målgrupp kostnader för linjetrafik om
ca 0,8 Mkr vilket har dragits av den ovan redovisade bruttokostnaden..

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019- 08-29 § 122
Tjänsteutlåtande 2017-11-29
Allmänna utskottets protokoll 2017-05-18 § 61
Motion 2016-10-06

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000042 - 008

Motion om att minska bygglovsavgiften om
tioveckorsgränsen överskrids
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) har inkommit med en motion där det eftersöktes en
snabbare hantering av ärenden och att bygglovsavgiften skulle reduceras om
bygglovsavdelningen inte lyckades hålla de 10 veckor som lagen kräver.
Byggnadsnämndens yttrande
I och med den lagändring som började gälla 2019-01-01 (PBL 9 kap. 27§a,b) så
har vi nu lagstiftat krav på oss att sätta ner bygglovsavgiften om vi inte håller tio
veckor (se nedan). Nya rutiner har inarbetats och vi arbetar aktivt med att hålla
ner ärendehanteringstiden.
27§ Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked
skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom
tio veckor från
1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller
2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sökanden på
hans eller hennes initiativ.
Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 1 eller 2
har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en brist i ansökan,
räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen avhjälptes.
Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i ärendet,
får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med högst tio
veckor. Lag (2018:1136).
27§ a När en ansökan om lov eller förhandsbesked har kommit in till
byggnadsnämnden, ska nämnden skriftligen informera sökanden om
1. vilka tidsfrister som gäller för beslut om ansökan,
2. att den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut
överskrids, och
3. möjligheterna att överklaga nämndens beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-09-17

Om tidsfristen för beslut börjar löpa vid en annan tidpunkt än när ansökan
kom in till nämnden, ska skriftlig information lämnas om ändringen.
Om tidsfristen förlängs enligt 27 § tredje stycket, ska skriftlig information om
förlängningen och skälen för den lämnas innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut. Lag (2018:1136).
27b Om ett ärende har återförvisats till byggnadsnämnden för förnyad
handläggning, tillämpas bestämmelserna i 27 och 27 a §§. Lag (2018:1136).
Beslutsgång
Caroline Schmidt (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 Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 123
Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-11 § 62
Motion 2017-02-03

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000409 - 008

Motion om Skönhetsråd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) föreslår i en motion att kommunen inrättar ett
skönhetsråd, bestående av företrädare för gymnasieelever, Sveriges arkitekters
riksförbund (SAR), Stadsarkitekternas förening samt företrädare för
samhällsplaneringsutbildning vid universitet eller högskola. Skönhetsrådet ska
vara ett opolitiskt organ som ger stöd till byggnadsnämnden i olika
beslutsärenden.
Byggnadsnämnden avstyrker motionen främst utifrån att utformning av ny- och
ombyggnationer är fastställda i översiktsplaner och detaljplaner.
Byggnadsnämnden arbetar kontinuerligt med dessa frågor och har stöd av en
erfaren stadsarkitekt i både övergripande och mer detaljerade frågor. I ärenden
som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer konsulteras bebyggelseantikvarie.
Byggnadsnämnden bedömer sig redan ha fungerande rutiner och arbetssätt för
dessa frågor. Både byggnadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden arbetar
med dialog med unga i olika samhällsplaneringsprocesser.
Kommunledningsförvaltningen konstaterar att de nämnder som är nära berörda
av motionen avstyrker densamma. Förslaget till kommunfullmäktige är därför
att motionen ska avslås.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till motionen.
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 124
Tjänsteutlåtande 2019-07-02
Motion 2017-10-24
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000279 - 008

Motion Idrottscentrum 2040
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad.
Sammanfattning
Peter Åkerström (KD), Jonas Holm (M) och Gunnel Nordin (L) har i en
motion föreslagit att kommunen utarbetar en långsiktig strategi för ett
idrottscentrum som innehåller bland annat idrottshallar, badhus, ishockeyarena
och fotbollsplaner samt undersöker en möjlig lokalisering av ett sådant
centrum.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
I motionen föreslås en långsiktig strategi för att utveckla ett idrottscentrum i
kommunen för en rad olika idrotter och att det tas fram ett förslag på
lokalisering av ett sådant centrum. Bakgrunden är främst att det är brist på
hallar och träningstider redan idag samtidigt som kommunen har ambitionen att
växa befolkningsmässigt. Motionärerna lyfter fram Söderhamns kommuns
satsning på Hällåsen med många idrottsverksamheter samlade på en plats som
en inspirationskälla för arbetet.
Tekniska nämnden ser allmänt positivt på att kommunen arbetar med
långsiktiga strategier och planer för dylika frågor. Nämnden avstår från att
lämna något yttrande då man visserligen ansvarar för drift och underhåll av
vissa anläggningar som kan beröras men man har inte det strategiska ansvaret
för verksamheten.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen ska anses vara besvarad med
hänvisning till att kommunfullmäktige den 17 december 2018 beslutade att
uppdra till kommunen att ta fram en långsiktig strategi för att kunna utveckla
ett idrottscentrum för flera olika idrotter. Detta som ett särskilt uppdrag till det
pågående arbetet med kommunens översiktsplan.
Kommunledningsförvaltningen instämmer i kultur- och fritidsnämndens
förslag. Arbetet med översiktsplan pågår och samråd väntas ske senare i år. Den
tidsplan som kommunen har som utgångspunkt är att översiktsplanen skulle
kunna antas sommaren 2020. Utöver detta kan nämnas att kommunen
tillsammans med Trafikverket har påbörjat ett arbete med att undersöka
förutsättningarna för en delvis ny lokalisering av ett dubbelspår på
Ostkustbanan med en tänkt järnvägskorridor som kan komma att omfatta
Glysisvallens område, helt eller delvis. Med reservation för att arbetet befinner
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sig i ett tidigt skede och de osäkerheter som är förknippade med detta är det
ändå på sin plats att påpeka att i det fall Glysisvallen skulle påverkas av en ny
järnvägsdragning blir det än mer angeläget att utveckla en långsiktig strategi för
kommunens idrottsverksamhet.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 125
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Motion 2018-06-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

38(51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 143

2019-09-17

Dnr 2019-000372 - 008

Motion miljömål
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå den del i motion som gäller uppdatering av energi- och klimatstrategin
samt
att i övrigt anse att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Centerpartiet genom Jörgen Bengtsson, Anton Stark, Anna Guldbrand, Gunilla
Persson, Erika Söderström, Matts Persson och Stina Jonsson föreslår i en
motion;
- att Hudiksvalls kommun snarast uppdaterar och skärper Energi- och
klimatstrategi 2017-2050,
- att klimatfrämjande åtgärder som solceller, eldrivna fordon och ladd stolpar
snarast planeras och implementeras.
Energi-och klimatstrategi
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2017 att anta energi- och
klimatstrategi. Denna strategi ger tillräcklig vägledning för kommunens fortsatta
klimatarbete. Det systematiska klimatarbetet har inte genomförts fullt ut utan
lite i varierad ambitionsnivå av de nämnder och förvaltningar som har möjlighet
och ekonomi till det. Att då skärpa skrivningarna i Energi- och klimatstrategin
påskyndar inte det arbetet.
I Energi- och klimatstrategin fastslås att kommunorganisationen ska vara
fossilfri till 2025. Ett systematiskt arbete för att uppnå målet krävs med
konkreta handlingsplaner.
Solceller för elproduktion
Hudiksvalls kommun har byggt solcellsanläggningar på Håstaäng vid Tekniska,
Kullen och Ulvberget.
En större solcells-utredning genomfördes under 2018 ” Solpaneler på
Kommunens fastigheter” I utredningen föreslås att solcellsproduktion studeras
närmare vid nyproduktion och renovering av byggnader.
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Eldrivna fordon
Kommunens egna personbilar ska vara eldrivna till 2025.I Hudiksvalls kommun
fanns det i slutet av 2018 26 st. inregistrerade personbilar med ren el-drift.
(BEV = battery electric vehicle). Minst 10 av dem ägs av Hudiksvalls kommun.
Ambitionen är att följa utbudet och prisutvecklingen inom segmentet laddbara
fordon och förnya kommunens fordonsflotta med rena elbilar (BEV) i den takt
som ekonomin tillåter. Kommunen kommer också att utbilda personal i hur
elbilar körs och laddas.
Laddning av eldrivna fordon
Hudiksvalls kommun har, med stöd från Klimatklivet, bidragit i starten av
utbyggnad av ladd infrastruktur för el-fordon i kommunen och riket.
I kommunen finns i maj 2019 4 st snabbladdare för rena elbilar (BEV) som
laddas med likström (DC) 1 på Cirkle K vid E4, 1 på Bilmetro, 1 i Delsbo och 1
i Ängebo. De två sistnämnda har kommit till genom Hudiksvalls kommuns
försorg.
Med återkoppling till det ännu väldigt låga antalet inregistrerade personbilar är
utbudet av snabbladdning mer än väl tillgodosett för en tillväxt av laddbara
fordon inom kommunen.
Kommunen kommer under 2019 också att bygga minst 20 st semisnabbladdningspunkter på arbetsställen och verksamheter utöver de 5-10 st.
som redan är byggda.
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 2019-08-29 § 128
Tjänsteutlåtande 2019-06-04
Motion 2019-04-29

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000501 - 037

Motion om att införa en bredbandskoordinator
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) föreslår i en motion att en tjänst som
bredbandskoordinator ska införas. Syftet är att ge stöd till medborgarna i det
regelverk som gäller kring bredbandsutbyggnaden och verka för en optimering
av bredbandsutbyggnad i kommunen.
Regional bredbandskoordinator

Under perioden 2015-2020 finns statligt avsatta pengar som bekostar regionala
bredbandskoordinatorer i varje län. De regionala bredbandskoordinatorerna
verkar för övergripande samordning, samverkan och samarbete i
bredbandsfrågor. De är kontaktpersoner för bredbandsfrågor i respektive län,
för såväl offentliga som privata aktörer. I detta ingår bland annat att:
• verka för en ökad förståelse för sambandet mellan bredbandsutbyggnad och
möjligheten att öka utbud och efterfrågan av digitala tjänster,
• främja länsöverskridande samarbeten kring bredbandsutbyggnad,
• stödja och främja kommunernas arbete med bredbandsfrågor,
• stödja och underlätta arbete som bedrivs av lokala initiativ för
bredbandsutbyggnad (byanät),
• hålla sig informerad om planerade och pågående strategiska
bredbandssatsningar
Bredband i Hudiksvall

Hudiksvalls kommun arbetar för att så många som möjligt av kommunens
invånare ska ha tillgång till fiberoptiskt bredband och satsar under tre år 51
miljoner på bredbandsutbyggnad. Till det kommer ytterligare cirka 20 miljoner i
statliga bidrag så den totala summan är drygt 70 miljoner.
Fiberstaden AB ägs av Hudiksvalls och Nordanstigs kommun. Hudiksvalls
kommun äger stadsnätet medan Fiberstaden AB står för utbyggnad och drift.
Fiberstadens VD är tillika statsnätsansvarig åt Hudiksvalls kommun i en
begränsad omfattning.
Men kommunerna är bara en av flera aktörer på fibermarknaden och det råder
fri konkurrens t ex är både IP Only och Zitius säljare av bredband i vår
kommun.
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Stöd till medborgare

Både Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden är myndigheter
som har i uppdrag att stärka skyddet för konsumenterna.
Konsumentverket arbetar med tillsyn, kontroller, information, vägledning,
kunskapsbyggande, omvärldsbevakning och internationella frågor för att
konsumenter ska kunna göra medvetna val och inte råka illa ut när de köper
varor eller tjänster. Konsumentombudsmannens (KO) jobbar för att företag
ska följa lagarna och för att konsumenters rättigheter ska respekteras. KO har
möjlighet att genom rättsliga åtgärder påverka företag som inte följer
lagstiftningen som Konsumentverket har tillsyn över.
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som avgör ärenden
där konsumenter är i tvist med företag och fattar beslut som är en
rekommendation om hur ärendet ska lösas. Konsumenten måste först ha klagat
till företaget och fått nej till sitt krav.
I kommunen finns även en konsumentvägledare som har i uppdrag att vägleda
kommunens konsumenter i dessa frågor.
Bedömning

Avslag på motionen dels på grund av kommunens ekonomiska läge och dels att
det redan finns stöd till konsumenter vid köp av varor och tjänster där även
köp av bredband ingår, samt att det på regional nivå finns en koordinator som
stödjer kommunerna.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
Caroline Schmidt (C) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 126
Tjänsteutlåtande 2019-07-04
Motion 2018-11-22
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Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000119 - 008

Motion om att erbjud pedagogisk omsorg till de
vårdnadshavare som önskar det
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Sammanfattning
Peter Åkerström (KD) och Monica Stigås (KD) har lämnat in en motion där de
föreslår att kommunen ska erbjuda pedagogisk omsorg till de vårdnadshavare
som önskar det till sina barn.
Lärandenämndens yttrande

Förskolan är till för barnets egen skull och barnets bästa är utgångspunkten för
verksamhetens innehåll, genomförande och utformning. Enligt forskning har
en förskola av hög kvalitet en mycket stor betydelse för barnets fortsatta
utveckling och lärande upp i åldrarna. Förskolan bildar en helhet som
säkerställer att alla barn omfattas av den nationella läroplanen för förskolan.
Kommunerna ska enligt skollagen 25 kap. 2 § sträva efter att i stället för
förskola eller fritidshem, erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets
vårdnadshavare önskar det. Det finns inga krav på att det ska finnas en viss
form av pedagogisk omsorg i kommunen, men kommunen ska ta skälig hänsyn
till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.
Kommunen har en verksamhet inom annan pedagogisk omsorg och det är
omsorg på obekväm arbetstid, Nattis.
Vårdnadshavares efterfrågan av pedagogisk omsorg har varit och är mycket
liten och nästintill obefintlig.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Peter Åkerström (KD) önskar få noterat till protokollet att han tillstyrker bifall
till motionen.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-29 § 127
Lärandenämndens protokoll 2019-06-11 § 65
Tjänsteutlåtande lärandeförvaltningen 2019-06-18
Motion 2019-02-11

Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000467 - 110

Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges
luftvårdsförbund
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Andrea Bromhed (MP), Mäster Palms gata 2, 824 42 Hudiksvall till
ombud och Karin Hansson (C), Långede 116, 824 73 Delsbo till ersättare i
Östra Sveriges luftvårdsförbund.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse kommunens ombud till Östra Sveriges
luftvårdsförbund för mandatperioden 2019-2022.

Beslutet skickas till
Östra Sveriges luftvårdsförbund
Andrea Bromhed
Karin Hansson
Annika Forslin
Monika Lindblom
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§ 147

Krishantering
Sammanfattning
Helena Eriksson från Länsstyrelsen informerar kommunstyrelsen om
krishantering i länet.
Informationen omfattar bland annat:
- Grundläggande principer för vad en samhällsstörning är
- Länsstyrelsens roll
- Extraordinär händelse
- Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser och höjd beredskap i fredstid (LEH)
- Risk- och sårbarhetsanalys (RSA)
- Utbildning och övningar
- Vägledning för kommunens arbete med styrdokument 2019-2022
- Säkerhetsskyddsåtgärder
- Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020
- Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ)
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Dnr 45079

Rapport från den parlamentariska gruppen, om
skolutredningen,
Kommunstyrelsen beslutar
att den parlamentariska gruppen ska bjuda in gruppledarna till ett möte, för att
se om det politiskt går att få en gemensam lösning på hur frågan ska hanteras i
fortsättningen.
Sammanfattning
Stabschef Ulrika Wenn informerar från den parlamentariska gruppen om
skolutredningen.
Av informationen framgår bakgrunden, uppdraget, hur gruppen har arbetat och
resultatet hitintills. En skriftlig rapport har tagits fram som ledamöterna
kommer att få ta del av.

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn
Mikael Löthstam
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Vid Hälsingerådets möte avhandlades följande:
- ny samordnare blir Thomas Norgren
- fördjupade samverkan ytterligare bla med lönehandläggning och gemensam
upphandling av ekonomisystem och lönesystem
- ev studieresa till Skåne för att se ett antal kommuner som kommit lite längre i
samverkan
- inventering inom arbetsmarknadsområdet

Sundsvallsregionen

Inget möte har genomförts

Övriga frågor

Mikael Löthstam informerar om att spåret på Ostkustbanan ska bytas ut i
september 2021, spåret planeras då vara stängt i 16 veckor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

49(51)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 150

2019-09-17

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Budget 2020 och plan för 2021-2023 Överförmyndarnämnden.
Dnr 2019-000613
-

Beslut om revideringar av kommuntal. Dnr 2019-000611

-

Förbundsavgift 2020 till Sveriges kommuner och landsting.
Dnr 2019-000642

-

Protokoll med bilagor från Hälsingerådet 2019-05-22

-

Protokoll från årsstämma Åkroken 2019-05-23

-

Protokoll från Direktionsmöte med Inköp Gävleborg 2019-03-29

-

Protokoll från föreningsstämma Kommunsamverkan Hälsingland
2019-05-22

-

Protokoll årsstämma och styrelsemöte AB Hudiksvallsbostäder
2019-05-24

-

Protokoll Världsarvsrådet 2019-05-09
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16
Allmänna utskottets protokoll 2019-08-28/29
Planutskottets protokoll 2019-06-12
Planutskottets protokoll 2019-08-13
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