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§ 103

2019-06-04

Dnr 2019-000397 - 042

Budget 2020 med investeringsbudget, skattesats 2020
samt plan för 2021–2023
Kommunstyrelsen beslutar
att vidta åtgärder i enlighet med ärendebeskrivningen, budgetanpassning till
rådande ekonomiskt läge,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att se över och komma med
förslag på hur verksamheterna kan minska lokalkostnaderna inom ramen
budgetanpassningsåtgärderna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 21,61 kr,
att fastställa de finansiella målen för 2020–2023,
att fastställa drifts- och investeringsbudgeten för perioden 2020–2023,
att de investeringsmedel majoriteten avsätter för gator, gång- och cykelvägar går
till åtgärder i det befintliga väg/gc-nätet under 2020,
att kommunledningsförvaltningen i det pågående arbetet med översynen av
kollektivtrafikstråket i centrala Hudiksvall, tar fram ett förslag på hur
cykelvägarna kan bindas ihop i centrum,
att informationstavlor om de kommunala gång- och cykelvägarna tas fram och
placeras ut på lämpliga platser i kommunen,
att Tekniska nämnden får i uppdrag att likställa tiderna för parkeringsskiva med
de p-platser som är avgiftsbelagda av kommunen ( 9-16 vardagar ) i centrum,
gäller inte arbetsplats- och pendlarparkeringar,
att Styrgruppen för ekologisk hållbarhet får i uppdrag att utreda hur en
koldioxidbudget skulle kunna appliceras i vår kommun som styrdokument för
att nå målen i Agenda 2030,
att ge Hudiksvalls näringslivs aktiebolag i uppdrag att undersöka förutsättningar
för att etablera ett livsmedelskluster i kommunen,
att digitalisera den kommunala servicen i syfte att uppnå en bättre tillgänglighet
i vardagen för näringsliv och boende på landsbygd
att det drogförebyggande arbetet prioriteras i syfte att få till en mer restriktiv
och avståndstagande attityd till alkohol och droger bland barn och unga,
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att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag på hur högre utdelning
kan tas ut från Fiberstaden, Fastighets AB Glysis samt för AB
Hudiksvallsbostäder, utifrån gällande lagstiftning, i god tid före respektive
stämma 2020,
att i kommunens riktlinjer för upphandling av livsmedel vid sidan av målet för
ekologiska livsmedel, tillika föra in närproducerade livsmedel och produkter
som ett nytt kriterium vid livsmedelsupphandlingar,
att nämnder och förvaltningar i princip avstår ifrån att lägga uppdrag eller starta
utredningar under 2020, som inte är kostnadsreducerande,
att nämnderna får i uppdrag att skapa fler praktikplatser inom respektive
verksamhetsområde,
att uppdra till kommunstyrelsen att i samverkan med andra kommuner genom
till exempel avtalssamverkan samordna och effektivisera verksamheterna inom
olika områden, samt
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda om samordning av underhåll av
kommunkoncernens lokaler/fastigheter (förvaltning + bolag) kan bli effektivare
och minska kostnaderna för koncernens verksamheter.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig Caroline Schmidt
(C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Lars Sjögren (L), Charliene
Kiffer Goude (V), Ulrica Högberg (V) och Yvonne Andersson (SD).
Sammanfattning
Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och skattesats 2020 samt plan
för 2021--2023 samt uppdrag i samband med budget 2020 från respektive
Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet, Centerpartiet,
Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) presenterar förslag till budget från socialdemokraterna,
moderaterna och miljöpartiet och yrkar bifall till detsamma.
Annika Huber (S) och, Jonas Holm (M) yrkar bifall till Mikael Löthstams
förslag.
Yvonne Andersson (SD) presenterar förslag till budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall till detsamma
Jan-Erik Jonsson (C)) presenterar förslag till budget från centerpartiet och yrkar
bifall till detsamma.
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Charliene Kiffer Goude (V) presenterar förslag till budget från vänsterpartiet
och yrkar bifall till detsamma.
Lars Sjögren (L) yrkar bifall till centerpartiets förslag till budget (Jan-Erik
Jonssons förslag).
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till socialdemokraternas,
moderaternas och miljöpartiets förslag, dels till centerpartiets förslag, dels till
sverigedemokraternas förslag och dels till vänsterpartiets förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller socialdemokraternas, moderaternas och miljöpartiets
förslag.
Beslutsunderlag
Budget och skattesats 2020 samt plan för 2021–2023 samt uppdrag i samband
med budget, från S, M och MP
C:s förslag till budget 2020 samt plan för 2021–2023
V:s förslag till budget 2020 samt plan för 2021–2023
SD:s förslag till budget 2020 samt plan för 2021–2023

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000326 - 156

Ansökan om stöd för utsmyckning i Delsbo centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla ansökan från Delsbo Byaråd om stöd med 50 000 kr per år under
åren 2020–2024, för fortsatt utsmyckning i Delsbo centrum, samt
att medel tas ur kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
Sammanfattning
Delsbo Byaråd söker fortsatt stöd på 50 000kr/år i fem år med årsvis
utdebitering under åren 2020–2024 för utsmyckning i Delsbo centrum. Det
gäller för underhåll och utplacering av flaggor, underhåll och uppsättning av
flaggstångsbelysning inför julskyltningen och vintern, underhåll av fågelholkar,
”välkommen-skyltar”, öppethållande av landskapet med röjning och underhåll
av fårstängsel med betande får, plantering och vattning av blomlådor.
Utsmyckning i Delsbo är en pågående aktivitet som funnits i många år. Den
senaste fem års period 2015–2019 har Delsbo Byaråd fått detta bidrag. Tidigare
var det föreningen ”Dellenbygdens Framtid”. Utsmyckning i Delsbo centrum
har visat sig vara mycket uppskattat både av de boende men även av besökare.
Arbetet passar också väl ihop med och visar i praktisk handling intentionen att
visa upp Delsbo från sin bästa sida. Arbetet utförs helt ideellt och det görs med
lokala aktörer på platsen. Att låta lokala aktörer jobbar med det man brinner för
på sin egen hemmaplan skapar både positiva energier och den så viktiga ”vikänslan. Att kommunen visar sin uppskattning med att både stimulera och
stötta på detta sätt bör också ses som en ”vinna vinn lösning”, ekonomiskt.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C), Yvonne Andersson
(SD) och Lars Sjögren (L) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 90
Tjänsteutlåtande 2019-05-03
Ansökan 2019-04-17
Beslutet skickas till
Delsbo Byaråd
Ekonomienheten
Stefan Barenfelt
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Dnr 2019-000215 - 003

Införa e-förslag från medborgare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att från och med 1 juli 2019 införa e-förslag som då ersätter medborgarförslag,
att byta ut texten i 33 § i arbetsordning för kommunfullmäktige, med förslagen
formulering, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en bred informationskampanj
om e-förslag till kommunens medborgare.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, i februari 2016, att bifalla en motion om
demokratiutveckling. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i
syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera
eller följa debatten i olika frågor
Kommunfullmäktiges gruppledarberedning och demokrati- och
kvalitetsberedningen har tagit fram ett förslag till, enligt motionens intention,
kommunmedborgarnas möjlighet att lämna e-förslag.
Beslutsgång
Henrik Persson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Lars Sjögren (L) och Yvonne
Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 92
Tjänsteutlåtande 2019-03-15
Arbetsordning 2019-03-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000253 - 042

Årsredovisning 2018 Kommunala bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga bolagens årsredovisningar till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fem helt kommunalägda bolag, Fastighets AB Glysis,
Glysisvallen AB, Hudiksvalls bostäder, Hudiksvalls Näringslivs AB och Forsså
Gruppen AB. Dessutom är kommunen delägare i två bolag, Fiberstaden AB
och Visit Glada Hudik AB.
Enligt kommunallagen 10 kap 3 § ska kommunfullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal
lämnas över till privata utförare.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om bolagens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt. Granskning av
årsredovisningarna, förvaltningsberättelse och revisionsrapporterna har
genomförts av förvaltningen. Bedömningar är att samtliga bolagen bedrivit
verksamhet som varit förenligt med kommunfullmäktiges uppdrag.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C), Lars Sjögren (L) och
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 93
Tjänsteutlåtande 2019-05-09
Årsredovisning och revisionsberättelse Glysisvallen AB 2019-05-09
Årsredovisning och revisionsberättelse Forssågruppen AB 2019-04-30
Årsredovisning och revisionsberättelse Hudiksvalls Näringslivs AB 2019-04-30
Årsredovisning och revisionsberättelse Visit Glada Hudik AB 2019-04-30
Årsredovisning och revisionsberättelse AB Hudiksvallsbostäder 2019-04-27
Årsredovisning och revisionsberättelse Fiberstaden 2019-04-26
Årsredovisning och revisionsberättelse Fastighets AB Glysis 2019-04-03

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2019-06-04

Dnr 2019-000390 - 042

Årsredovisning 2018 Hälsinglands museum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018,
att anse att Stiftelsen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga Stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har Stiftelsen Hälsinglands Museum tillsammans med
Region Gävleborg. Parterna utser styrelsens ledamöter enligt samma
proportionalitet. En verksamhetsberättelse, årsredovisning och
revisionsberättelse för 2018 har inkommit till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om stiftelsens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt och dels varit förenligt med
de kommunala befogenheterna.
I stadgarna framgår ändamålet med verksamheten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivits
enligt stadgarna och varit förenligt med de kommunala befogenheterna.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 94
Tjänsteutlåtande 2019-05-10
Revisionsberättelse 2019-05-10
Årsredovisning 2019-05-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 108

2019-06-04

Dnr 2019-000092 - 550

Översyn gästhamnar i kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna översynen samt
att ge förvaltningen i uppdrag att se över reglementet.
Sammanfattning
Den 29 januari 2019 beslutade kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag på hur man ska arbetar
vidare med bidragsförfarandet kring kommunens gästhamnar
Kommunledningsförvaltningen har inhämtat uppgifter från arkivet, kultur- och
fritidsförvaltningen och mark- och exploateringsenheten för att kartlägga
nuläget och föreslå eventuella förändringar.
Kommunledningsförvaltningen kan konstatera att det är flera nämnder
inblandade i dessa frågor; kultur- och fritidsnämnden, tekniska nämnden och
kommunstyrelsen. En översyn av reglementet föreslås i syfte att det blir en
ansvarig nämnd som blir kommunens ingång i dessa frågor.
Beslutsgång
Henrik Persson (S), yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2016-05-21 § 47
Tjänsteutlåtande 2019-04-18
Plan- och utvecklingsutskottet 2019-01-29 § 13

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunledningsförvaltningen
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2019-06-04

Dnr 2018-000543 - 229

Återrapport, utredning om Folktandvårdens byggnad
på Varvet
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 15 november 2018 att byggnadsnämnden ska
lämna rapport, senast 1 juni 2019, om vidtagna åtgärder för att åtgärda de
brister som framkom vid utredning om Folktandvårdens byggnad på Varvet.
Byggnadsnämndens ordförande Peter Lagerqvist och plan- och bygglovschef
Mikael Gillman lämnar vid sammanträdet rapport om vidtagna åtgärder.

Beslutet skickas till
Diariet
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2019-06-04

Dnr 2017-000434 - 007

Överförmyndarnämndens yttrande gällande
Revisionsrapport Granskning av
Överförmyndarnämndens ledning, styrning och
uppföljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrandet, avseende revisionsrapport – Granskning av
Överförmyndarnämndens ledning, styrning och uppföljning, till revisionen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2019 att uppdra till
Överförmyndarnämnden att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer.
PwC´s sammanfattande bedömning i rapporten är att de tidigare brister som
revisorerna påpekat nu är åtgärdade och därmed har nämnden säkerställt sin
ledning, styrning och uppföljning. Samtliga fem kontrollfrågor är uppfyllda.
Revisorerna rekommenderar att de fördjupade granskningarna tas med i
nämndens interkontrollplanför att säkerställa att riktlinjerna efterlevs och att
vandelskontrollen av ställföreträdare redovisas i båda del- och årsredovisningen,
för att säkerställa att rutinen efterlevs.
Överförmyndarnämnden avser att beakta revisorernas rekommendationer.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämndens protokoll 2019-06-03 § 16
Tjänsteutlåtande
Granskningsrapport
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-03-25 § 52

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 111

2019-06-04

Dnr 2011-000599 - 035

Medborgarförslag om Näringslivsenheten,
kommunens mål och varumärke
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Åke Olsson och Sven Görgård, Hudiksvall har lämnat in ett medborgarförslag
om kommunens mål, varumärke och näringslivsarbete). Syftet med förslaget är
att;
•
Förstärka det mål kommunledningen redan fastställt, nämligen se
till att Hudiksvalls kommun blir en av de företagsvänligaste kommunerna i
Sverige.
•
Förändra den minskade trenden till en ökande trend av nya
företag och inflyttade arbetsverksamma skattebetalande medborgare.
•
Ta vara på det stora intresse som Glada Hudik Teatern skapat
genom att alltid presentera oss med samma varumärke, symbol och version av
Glada Hudiks historia och uppkomst.
•
Lägga fast ett mål att Hudiksvall skall ha ett ökat antal invånare år
2015 och 2020.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Kommunens visionsarbete bedrivs under begreppet ”Glada Hudiksprånget”.
Syftet är att uppnå högsta möjliga livskvalitet för kommunens medborgare.
Arbetet har utgått från kommunens många styrdokument och
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Kommunstyrelsen

kommunfullmäktiges beslutade nyckelord Solidaritet, Jämlikhet, God folkhälsa,
Ekonomisk och ekologisk hållbarhet, Närhet och Öppenhet.
”Glada Hudiksprånget” består av 6 delar.
1.

Platsvarumärke: Glada Hudik

2.

Slogan: Glada Hudik - Kommunen med stort hjärta.

3.

Visionen 2020: Glada Hudik – Sveriges bästa kommun att leva
och verka i!

4.

Verksamhetsidé

5.

Långsiktiga övergripande mål:
- Samhällstjänster av högsta kvalitet
- Blomstrande näringsliv
- Attraktiv och hållbar livsmiljö

6.

Verksamhetsmål och finansiella mål

Den 29 maj 2017 beslutade kommunfullmäktige att justera kommunens vision
från ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020” till ”Sveriges bästa
kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i
staden år 2050.
Kompetensförsörjning har länge varit ett viktigt område för kommunens
utveckling. Näringslivet och inte minst kommunorganisationen har stora behov
av välutbildad arbetskraft och utbildningsnivån behöver öka i kommunen. Flera
samarbeten pågår.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 95
Tjänsteutlåtande 2019-04-26
Medborgarförslag 2011-11-22
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Beslutet skickas till
Åke Olsson och Sven Görgård
Bengt Friberg
Annika Lindfors
Ulrika Wenn
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Dnr 2018-000020 - 035

Medborgarförslag om inbjudan till presentation och
diskussion kring inkomna medborgarförslag
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Göran Persson, Hudiksvall föreslår i medborgarförslag att den som skrivit ett
medborgarförslag inbjuds att presentera och diskutera förslaget.
Kommunfullmäktige beslutade, i februari 2016, att bifalla en motion om
demokratiutveckling. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i
syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera
eller följa debatten i olika frågor
Kommunfullmäktiges gruppledarberedning och demokrati- och
kvalitetsberedningen har tagit fram ett förslag till, enligt motionens intention,
kommunmedborgarnas möjlighet att lämna e-förslag.
E-förslag är en tjänst där medborgarna ska kunna påverka Hudiksvalls
utveckling. Medborgarna ger ett förslag och får förslaget tillräckligt många
röster så tas det upp politiskt.
I reglementet framgår att förslagsställaren ska underrättas om vilken nämnd
som ska handlägga frågan och få en inbjudan till sammanträdet där förslaget tas
upp för beslut.
Planeringen är att förslaget kommer att behandlas och beslutas vid fullmäktiges
sammanträde 17 juni 2019.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 96
Tjänsteutlåtande 2019-04-26
Medborgarförslag 2018-01-15

Beslutet skickas till
Göran Persson
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Dnr 2019-000129 - 035

Medborgarförslag om att lämna in elektroniska
medborgarförslag
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Lis Elvinsson, Bjuråker föreslår i medborgarförslag att kommunen ska
möjliggöra att lämna in medborgarförslag elektroniskt, signerad med bank-id.
Kommunfullmäktige beslutade, i februari 2016, att bifalla en motion om
demokratiutveckling. I samband med detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att
ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i
syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera
eller följa debatten i olika frågor
Kommunfullmäktiges gruppledarberedning och demokrati- och
kvalitetsberedningen har tagit fram ett förslag till, enligt motionens intention,
kommunmedborgarnas möjlighet att lämna e-förslag.
E-förslag är en tjänst där medborgarna ska kunna påverka Hudiksvalls
utveckling. Medborgarna ger ett förslag och får förslaget tillräckligt många
röster så tas det upp politiskt.
Man lämnar förslag genom att logga in via e-legitimation och beskriver vad man
vill att kommunen ska göra för åtgärd.
Planeringen är att förslaget kommer att behandlas och beslutas vid fullmäktiges
sammanträde 17 juni 2019.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 97
Tjänsteutlåtande 2019-04-26
Medborgarförslag 2019-02-13

Beslutet skickas till
Lis Elvinsson
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2019-06-04

Dnr 2018-000620 - 035

Medborgarförslag om kommunalt medbestämmande
vid nyetablering av gruvverksamhet
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), BengtÅke Nilsson (C), Lars Sjögren (L) och Yvonne Andersson (SD).
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit till kommunen där kommunen föreslås ska
uppvakta riksdag och regering för att införa följande komplettering under 16
kap 4 § Miljöbalken (MB):
4 a § Tillstånd till gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineraler
eller kol får endast ges om den kommun där driften eller anläggningen avses att
uppföras och bedrivas har tillstyrkt det.
Detsamma gäller för anläggning för bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol inklusive rostning och sintring.
Även provbrytning av malm, mineral eller kol kräver kommunal tillstyrkan.
Detta skulle ge kommuner vetorätt vid beviljande av tillstånd för gruvdrift m.m.
Som argument för detta förs den tilltänkta gruvan i Bricka fram, där
förslagslämnarna menar att det är ett skolexempel på hur fel en placering av en
gruva skulle kunna bli. De menar också att yttrande från de boende och
kommunen om relevanta risker inte har någon juridisk tyngd. Trots att det,
enligt förslagslämnaren, är sakägarna och kommunen som har bäst översikt
över vad som sker inom den egna kommunen.
Idag har kommunen vetorätt i frågor om etablering av vindkraftverk. Det
framkommer av 16 kap. 4 § MB, vilket är paragrafen som föreslås utökas.
Förslagslämnarna yrkar på att kommunerna ska få samma möjlighet att neka
etablering av gruvdrift som de redan har för vindkraftverk. Vid sådan
övervägning måste det tas i beaktande att det finns väsentliga skillnader mellan
etablering av vindkraftverk och gruvor. Vindkraftverk kan placeras nästan vart
som helst, om än med olika resultat. Gruvdrift kan däremot bara utföras där det
finns fyndigheter att bryta. Det kan därför vara nödvändigt att ha ett mer
övergripande perspektiv än kommunen har när beslut ska fattas om tillstånd för
gruvdrift.
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Förslagslämnarna menar också att de argument, åsikter och fakta som framförs
från påverkade enskilda och kommuner saknar juridisk tyngd. Det är inte riktigt
sant då det i processen att få tillstånd för gruvdrift måste föras en dialog med de
som skulle påverkas, och allmänheten ges även möjlighet att yttra sig över den
miljökonsekvensbeskrivning som måste upprättas. Det kan däremot
argumenteras att kommunerna och enskilda har för lite att säga till om i frågan.
Detta blir speciellt relevant om det är, som förslagslämnarna menar, kommunen
och lokala enskilda som har mest kunskap och kompetens angående de lokala
förutsättningarna för verksamheten. Dock förefaller det otroligt att kommuner
och lokala enskilda alltid har bäst kunskap om förutsättningarna för en viss
verksamhet och vilka konsekvenser den för med sig.
Kärnfrågan i förslaget handlar om vad som ska falla under det kommunala
självstyret och på vilken nivå beslut om exploatering av naturresurser. Förslaget
har både för och nackdelar som väger olika tungt beroende på ens ideologiska
inriktning så detta är troligen en fråga som bättre drivs vidare inom partierna.
Beslutsgång
Annika Huber (S) att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Yvonne Andersson (SD) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Jonas Holm (M) och Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till Annika Hubers
förslag.
Ordföranden konstaterar att allmänna utskottets förslag faller bort och
framställer proposition om bifall antingen till Annika Hubers m fl förslag eller
till Yvonne Anderssons m fl förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
Annika Hubers m fl förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 98
Tjänsteutlåtande 2019-03-25
Medborgarförslag 2018-11-30

Beslutet skickas till
Ann-Catrin Bergman
Mats Svensson
Pelle Nyberg
Ulrika Wenn
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Dnr 2017-000138 - 008

Motion om forskning och utveckling inom kommunens
skogsnäring samt behovet av att etablera ett lokalt
kluster för aktörer inom den skogliga sektorn
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Sven Bergström Trolin (C), Lena Jendel (C), Bengt-Åke Nilsson (C) och JanErik Jonsson (C) föreslår i en motion
•att initiativ tas för att sondera vilka ytterligare samarbeten som kan erbjudas via
RISE-koncernen när det gäller att stärka forskning och utveckling med
koppling till skogen i kommunen
•att initiativ tas för att sondera vilka ytterligare samarbeten som kan erbjudas via
det skogstekniska klustret i norra Sverige när det gäller
• att stärka forskning och utveckling med koppling till skogen i kommunen
•att kommunen inbjuder intresserade aktörer inom skogsnäringen i kommunen
för att se om intresse finns att bilda ett brett lokalt trä- och skogskluster.
Kombinationen av ökade behov av resurseffektiva material och produkter, och
att vi lever i en region som är rik på skog innebär stor potential att utveckla nya
varor och tjänster med trä som råvara. Traditionen av skogsbruk och
träförädling är lång och det finns mycket kompetens bland företagen i
Hudiksvall i fråga om trä. Utmaningen ligger i att utveckla nya affärsmöjligheter
utifrån nya korsbefruktande samarbeten för kunskapsutbyten, behovsanalyser,
idéskapande, förnyade relationer mellan företag, akademi etc.
Forskningsresultat och medverkande i forskningsprojekt är en viktig del i
utvecklingen av nya produkter och tjänster.
Med detta som utgångpunkt tog kommunstyrelsens ordförande initiativ till att
starta ett nätverk med företag som har träförädling som bas. I samarbete mellan
kommunledningskontoret och Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) gjordes en
planering för hur kommunen ska initiera och stödja ett sådant samarbete.
Den 3 maj 2017 bjöds ca 230 träförädlande företag, Högskolan i Gävle och
Mellanskog in till ett frukostmöte i Delsbo för att undersöka intresset.
Klusterledaren förHudiksvalls hydraulikkluster deltog för att beskriva nyttan
med och erfarenheten av att utveckla kluster. Mötet resulterade i ett uttalat
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intresse av att starta ett strukturerat samarbete för att synliggöra gemensamma
behov och förädla utifrån den kunskap som finns i företagen.
Ett andra frukostmöte genomfördes den 13 juni 2017 där fler företag anslöt
och där syfte, mål och prioriteringar formulerades.
Den 23 augusti 2017 genomförs en tredje träff för att planera det fortsatta
arbetet.
I dag samordnar HNA detta arbete som pågår tillsammans med RISE
(forskningsinstitut), Högskolan i Gävle samt Region Gävleborg.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till motionen.
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Bengt-Åke Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 § 99
Tjänsteutlåtande 2019-04-15
Motion 2017-03-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000348 - 008

Motion Försvåra spridning av droger
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Peter Åkerström Kristdemokraterna (KD) föreslår i en motion att försvåra
spridning av droger. Han föreslår:
• att kommunen i samverkan med polisen identifierar de platser i Hudiksvall
och övriga tätorter i kommunen där spridning av droger och andra störande
aktiviteter kan förekomma
• att kommunen installerar anpassad belysning på de platser där det krävs för att
förhindra spridning av droger och stävja störande aktiviteter
• att kommunen inleder förhandlingar med berörda fastighetsägare om
installation av belysning på de platser där det krävs för att förhindra spridning
av droger och stävja störande aktiviteter
Tekniska nämnden, social- och omsorgsnämnden samt kultur- och
fritidsförvaltningen har berett motionen.
Social- och omsorgsnämnden
Motionen belyser att det finns ett problem med riskmiljöer där det erbjuds
droger i anslutning till Brandgaraget. Brandgaraget har en drogfri policy med
närvarande personal som gör vad de kan för att övervaka att policyn efterföljs.
Trots personalens ansträngningar och fältassistans, går det inte att garantera att
det inte förekommer droger i anslutning till lokalen. Exempel på riskmiljöer i
anslutning till Brandgaraget är södra sidan av sporthallen, gaveln ut mot norra
Kyrkogatan och prånget in mot badhusets entré.
Nämnden anser att det redan finns ett regelbundet samarbete med polisen vad
gäller ungdomar med ett normbrytande beteende. Det finns en arbetsgrupp
som arbetar med att förhindra spridningen av droger. Därmed anser social- och
omsorgsnämnden att den första att-satsen anses vara besvarad
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Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har sedan motionen skrevs förbättrat belysningen vid
Brandgaraget och vid entrén till badhuset. När det gäller förhandling med
privata aktörer så känner inte tekniska förvaltningen att man är rätt instans för
att avgöra behovet av detta utan hänvisar detta arbete vidare till befintliga
arbetsgrupper och trygghetsforum där olika förvaltningar i kommunen
samarbetar med kommunpolisen med bland annat förebyggande arbete och
andra åtgärder. Nämnden föreslår att andra och tredje att satsen i motionen
därmed anses vara besvarad.
Kultur- och fritidsförvaltningen
Vid Hudiksvalls fritidsgård (f.d. Brandgaraget) södra sidan av sporthallen,
gaveln mot personalingången finns två strålkastare med rörelsedetektorer. På
entrésidan av fritidsgården finns fasadbelysning, och på gaveln mot Norra
Kyrkogatan finns gatubelysning. Det kan eventuellt finnas problem vid en
container.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till motionen.
Lars Sjögren (L) yrkar bifall till Caroline Schmidts 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 2019-05-16 § 100
Tjänsteutlåtande 2019-04-18
Motion 2017-09-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Sundsvallsregionen
Inget möte har genomförts.
Hälsingerådet
Följande var bland annat aktuellt på senaste mötet:
- ekonomiskt läge
- gemensamt Kommunikations/krisnät mellan kommunerna
- prioriteringar 2019-2022
- rapport om olika projekt som pågår
- avstämning Inköp Gävleborg
- skrivelse till polismyndigheten om bemanning
- presentation av projektet Näravård
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Årsredovisning Ostkustbanan AB
2. Årsredovisning FoU Välfärd
3. Årsredovisning Coompanion Gävleborg
4. Allmänna utskottets protokoll 2019-05-16 och 2019-05-02
5. Planutskottets protokoll 2019-05-07 och 2019-05-21
6. Världsarvsrådets protokoll 2019-05-09
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