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Förfrågan om borgensman
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att ga i borgen för Fiber Opdc Valley gällande en checkkredit på 3 500 000
Hälsinglands Sparbank under perioden 2017-01-01 --2017-04-30

:-

hos

Bakgrund och ärendebeskrivning
Fiber Optic Valley AB:s (FOV:s) verksamhet finansieras av projektmedel från
Vinnova, Tillväxtverket och Region Gävleborg. Dessa medel utbetalas i efterhand
sedan FOV betalat fakturor och löner. FOV har en checkkredit hos Hälsinglands
Sparbank för att lösa eventuella likviditetsproblem då stora projekt pågår parallellt,
och FOV måste “ligga ute” med stora summor innan utbetalning fran Vinnova,
Tillväxtverket och/eller Region Gävleborg sker.
Norrlandsfonden har hittills gatt i borgen för FOV AB så att Hälsinglands Sparbank
ska kunna erbjuda denna checkkredit. FOV AB:s roll som projektägare fasas ut i
samband med årsskiftet 2016/2017 då verksamheten går in i den regionala
innovationsnoden. Se kommunstyrelsens beslut § 214, diarienunm~er 201 6-270 141.
Norrlandsfonden vill därmed inte låsa upp sig som borgensman till FOV AB
eftersom bolagets roll som projektägare avslutas. Istället kommer Norrlandsfonden
att f~’lla den funktionen för andra företagsfrämjande aktörer med liknande behov.
Detta innebär att FOV AB behöver någon som kan gå i borgen under en
övergångsperiod då bolagets roll som projektägare fasas ut. Utan det kan inte banken
ge checklcredit. FOV behöver en checkkredit under perioden på 3 500 000 kronor.
Risken för kommunen bedöms som mycket låg eftersom FOV:s projektmedel från
Vinnova, Tillväxtverket och Region Gävleborg är beviljade.

Ärendets beredning
Ärendet är berett av ekonomichef Kent Lundquist, i samarbete med komrnunchef
Bengt Friberg, arbetslivstrateg Moniqa Klefbom och FOV:s verkställande direktör
Torbjörn Jonsson.

Förvaltningens motivering
Kommunledningens förvaltning förordar att bevilja beslutet då möjligheten att skapa
den regionala noden annars äventyras.
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Interpellation angående lärares behörighet
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Föreligger interpellation till ordförande i lärandenärnnden, Eran Peter
Åkerström (1(D) om lärares behörighet.

Beslutsuncierlag
Peter Åkerströms interpellation 24november2016

Beslutet skickas till
Gerd Olsson

y..F fl
Justerondes SiQflotur
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INTERPELLATION
till ordflkande i Lärandenhn2fldefl
Ang. Lärares behörighet
Krav på legitimation för lärare och förskollärare har gällt från den 1 juli 2014. Detta innebär att
den som är ansvarig för undervisningen ska vara legitimerad och behörig och att kravet gäller för
de allra flesta ämnen i skolan.
Siffror från Skolverket visar dock att många lärare i förskolan, inom fritidsverksamheten, i
grundskolan och gymnasieskolan fortfarande saknar behörighet.
Enligt Skolverket saknar ungefär var femte av de som arbetar som lärare, Lärarexamen. Därtill
konstatera’ Skolverket att det låga intresset för lärarutbildningen i kombination med kommande
pensionsavgångar riskerar att ytterligare förvärra bristen på behöriga lärare.
Det är oroväckande att bristen på behöriga lärare är så påtaglig. För att Sverige även i framtiden
ska behålla sitt välstånd och kunna uppvisa en välfärd att vara stolt över är det fundamentalt att
vi har en skola som kan utbilda våra elever till att bli världens bästa ingenjörer, läkare och inte
minst lärare. För att uppnå detta behövs fler duktiga lärarel
Utifrån att ovanstående lägesbeskrivning påverkar skolorna även i Hudiksvalls kommun är det
viktigt att kommunftulniäktige får svar på följande frågor:
1.

Hur ser det ut i Hudiksvalls kommun avseende:
—

—

Pensionsavgangat bland behörig personal?
Obehörig personal i förskolan, inom fritidsverksamheten, i grundskolan och
gymnasieskolan?

2. Vilket stöd Par de obehöriga lärarna för att säkerställa att eleverna skall få den undervisning
de har rätt till?
För Kris tdemokraterna

/,

Peter
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Interpellation angående behovet av eft
trygghetsboen~e 1 Hudiksvall
Kommuntullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt

att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Ulla GustavssonJonsson (MP) om behovet av ett trygghetsboende i Hudiksvall.

Beslutsunderlag
Ulla Gustavsson-Jonsson interpellation 28november2016

Beslutet skickas till
Majvor Westberg-Jönsson

Justelandes signatur

Utdragsbesfyrkande

Interpellation till kommunfullmäktige angående behovet av ett
trygghetsboende i Hudiksvall

Glädjande nog finns det ett stort intresse för att bo 1 Hudiksvalls tätort. I-ludiksvallsbostäder har i nuläget
november 2016 en kö på 7000 personer som söker lägenhet ( sannolikt vill många byta bostad).
Dessutom är regeringen mycket drivande 1 bostadsfrågan och byggandet av nya bostäder. Regeringen har
infört en byggbonus på 1, SS miljarder kronor. Regeringen har också klokt nog kopplat byggbonusen till
att de företag som utför byg~jobbet måste medverka till utbildningen av nya byggarbetare (genom aktiv
samverkan med relevanta gymnasieskolor och Arbetsförmedlingen och de måste ta emot lärlingar.)
1 vårt län är det bara Gävle, Sandviken och Ovanåker som hittills har sökt och beviljats detta byggstöd.
Hudiksvall har som vision 2020 att vi ska bli den bästa kommunen att verka och leva i. Tillgången på
bostäder är en grundbult i ett sådant visionärt projekt och det ska vara blandade bostadsformer: villor,
bostadsrätter och hyreslägenheter för människor i olika familjekonstellationer med olika inkomster och i
alla åldrar.
KS ordförande Mikael Löthstam säger i sin gästkränika i Hälsinge Allehanda nummer 11 ; 2016 att det är
bra drag i kommunen. Han säger också att kommunen behöver växa till 50000 invånare (varav 25 000
invånare i Hudiksvalls stad). Han framhåller också att han har träffat många företag under året och” i
flertalet av besöken är bristen på bostäder och kompetensförsörjning” den bild som företagen lyfter fram.
.

Hudiksvall kommer de närmaste åren att få ett nytillskott av cirka 500 lägenheter.Det här är mycket
positivt och glädjande.
Ska vi tänka offensivt måste vi fundera på hur vi ska kunna rekrytera välutbildad arbetskraft till det
växande Hudiksvalls sjukhus, ett expanderande Monitor, folktandvården och till de olika hälsocentralerna
mm. De flesta unga läkare ,sjuksköterskor, fysioterapeuter, socionomer, psykologer, tandläkare.
Tandsköterskor dataexperter och annan arbetskraft utan familj vill inte bygga småhus. De vill bo i
attraktiva lägenheter.
Nu har Hudiksvalls kommun chansen att bygga ett trygghetsboende för människor över 70 är i området
mellan Håstahöjden och Västra skolan. Ett sådant boende med hyreslägenheter med gemensamma
utrymmen för umgänge skulle knyta ihop Håstaområdet och Västra skolan.
Genom nyproduktion av hyresrätter så skapas rotation inom Hudiksvalls boende. Äldre människor med
villor ges möjlighet att sälja villan och flytta till en anpassad lägenhet för boende när man blir äldre. Unga
familjer kan köpa villor.
Social- och omsorgsnämnden har uppmärksammat att det behövs fler bostäder för äldre.

Med ovanstående föreslår undertecknad

Att ett trygghetsboende mellan Västra skolan och Håsta snabbutreds.
Att Hudiksvalls komniun/ HudiksvallsBostäder ansöker hos regeringen om att få ta del av byggbonusen.
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Val av huvudmän Hälsinglands sparbanlc år 20162020
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande personer till huvudmän i Hudiksvalls Sparbank t o m
årsstämman 2020
5

Olle Borgström,

Svartuddevägen 27,

824 91 Hudiksvall
C

Birgitta Sjölin,

S

Lena Hallqvist,

M

Jonas Holm,

Långgatan 44, 824 52 Hudiksvall

Mp

Bengt Sahlin,

Ringvägen 9, 824 43 Hudiksvall

5

Bo Nilsson,

V

Alf Norberg,

C

Mats Olsson,

5

Leif Rogell,

M

Håkan Rönström,

SD

vakant

5

Sven-Åke Thoresen,

Gia 42, 824 92 Hudiksvall
afirgräncl 6, 825 31 Iggesund

Bolagsvägen 4, 824 42 Hudiksvall
tarvägen 29, 824 33 Hucliksvall
Storängsvägen 46, 820 64 Näsviken
Näsvägen 11, 820 64 Näsviken
omtegatan 1, 824 42 Hudiksvall

Bodarnevägen 12 D,

825 32 Iggesund

Sammanfattning
Hälsinglands Sparbank har begärt att kommunen utser 12 huvudmän för en tid
av 4 år (ar 2016-2020). Följande personer är förnärvarande huvudmän
Sparbanken:
Olle Borgström (5), Ann-Chatrin Bryngelsdotter (C), Lena Hallqvist (5), Jonas
Holm (M), Pärlennart Larsson (1(D), Bo Nilsson (5), Alf Norberg (V), Mats
Olsson (C), Leif Rogell (5), Håkan Rönström (M), Carina Ericsson (L), SvenÅke Thoresen (5).
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2016 att återremittera ärendet till
valberedningen för att se över platsfördelningen.
Valberedningen har förslagit proportionell fördelning av platser.

Justerondes siQnatur

Utdragsbestyrkande
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Bengt GAls (opol) begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i valnämnden
Kommuntuumaktjge beslutar
att bifalla Bengt Gills anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
tillika ordförande i valnämnden, samt
att ny ledamot tillika ordförande utses vid ett senare tillfälle.

Sammanfattning
Bengt Gill (opol), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag

Beslutsuncierlag
Bengt Gills skrivelse 19 augusti 2016.
Valberedningens protokoll 26 september 2016 ~ 17

Beslutet skickas till
Bengt Gul
Valberedningen
Volnåmnden
Personalavdelnungen
Annika Forslin

KYILI
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Dnr2016-000373
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Björn Erikssons (opol) begäran om entledigande från
uppdrag som ordförande i Fiberstaden AB
Kommunfullmäkfige beslutar
att bifalla Björn Erikssons anhallan om entledigande från uppdraget som ord
förande i styrelsen för Fiberstaden AB från och med Fiberstadens årsstämma
våren 2017, samt
att ny ordförande utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning
Björn Eriksson (opol), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag från
och med Fiberstadens årsstän-ima våren 2017.

Beslutsunderlag
•

Björn Erikssons skrivelse 5 juni 2016

•

Valberedninigens protokoll

§ 21

Beslutet skickas till
Björn Eriksson
Fiberstoden AB
Valberedningen
Personalavdelningen
Annika Forsljn

ILF
Justeran 6siqnatur
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Begäran från Karin Hjelm CC) om entledigande från
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommuntullmäktige beslutar
att bifalla Karin Hjelms (C), anhållan om entledigande fran uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle..

Sammanfattning
Karin Hjelm (C), anhåfler om endedigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag
•

Skrivelse från Karin Hjelm 13november2016.

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016

Beslutet skickas till
Karin Hjelm
Kultur- och fritidsnämnden
Annika Forslin

Personalavdelningen
Kommunfullmäktige

Äistercndes siqnotur
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Begäran från Karin Hjelm CC) om entledigande från
uppdrag som ledamot 1 valnämnden, samt val av ny
ledamot
Kommunfullmäktjge beslutar
att bifalla Karin Hjeims (C), anhållan om entledigande från uppdraget som
ledamot i valnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfdlle.

Sammanfattning
Karin Hjelm (C), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutsunderlag
•

Skrivelse från Karin Hjelm 13 november 2016

•

Valberedningens protokoll 28 november ~ 34

Beslutet skickas till
Karin Hjelm
Valnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen
Kommunfullmäktige
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Dnr2016-000433-102

Begäran, från Kenneth Kalén (opol), om entledigande
från uppdrag som ordförande och ledamot i
Svågadaisnämnden, from 1 januari 2017, samt val av
ny ledamot och ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kenneth Kaléns (opol), anhållan om entledigande från uppdragen

som ordförande tillika ledamot i Svågadaisnämnden från och med 1 januari
2017, samt
att som ny ordförande i Svågadaisnämnden utse
Ann-Marie
Rosvall (opol) Norrhavra 45, 82062 Bjuråker, från och med 1januari2017,
samt
—

att ny ledamot utses vid senare tillfälle.

Sammanfattning
Kenneth Kalén (opol), anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag från
1januari2017.

Beslutsuncierlag
•

Skrivelse från Kenneth Kalén 19 oktober 2016

•

Svågadalsnämndens protokoll ~ 90

•

Valberedningens protokofl 28 november 2016

Beslutet skickas till
Kenneth Kalén
Ann-Marie Rosvall
Svågadalsnämnden
Annika Forslin

Personalavdelningen
Komrnunfullmäktige

Justerondes signatur

Utdragsbeslyrkonde
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~1hoderaterna
Hudiksvall 1611 ~C

AVSÄGELSE AV UPPDRAG

Härmed avsäger jag mig uppdrag som ledamot tillika andre vice ordförande i
Omsorgsnämnden, Hudiksvalls kommun fr.o.m. 2017-01-01.
En anledning är Hudiksvails kommuns ovilja att lystra till överenskommelse med
Region Gävleborg gällande mötesdagar.

Tommy ‘ng (M)

Hudiksvalls kommun
KommunsMelsen
Hudiksvall 1december2016

Härmed avsäger jag mig min plats i Tekniska nämnden från 1
pga ett nytt arbete.

Mvh
Madeleine Lundberg
670115-1067
Centerpartiet

2016—12-06

Begäran om entledigande
Härmed begär jag entledigande frän mitt uppdrag som ledamot i Kultur och fritidsnämnden 1
Hudiksvalls kommun.

Linus KjeIlii~
Vänsterpartiet
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FÖRVALTNJNGSRÄTTEN
1 FALUN
Föredraganden
Erica Bergvali
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KLAGA]NDE
Jonas Holm
Långgatan 44
824 52 Hudiksvall
MOTPART
HudilcsvaJls kommun
824 80 Hudiksvall
ÖVERKLAGAT BESLUT
~ i Hudiksvalls kommuns beslut 2015-11-23

§

194

SAKEN
Laglighetsprövning enligt komniunallagen

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖR4J’4T~E
Förvaltningsrätten upphäver Hudiksvalls kommuns beslut den
23november2015

§

194.

25.1

Dok.Id 176598
Postadress
Box 45
S-791 21 Falun

Besöksadress
Kullen 4

Telefon

Telefax
023-383 0080
E-post: forvaltningsrattenifa1un~dom.se
www.forvaltningsrattenifalun domstol se

023-383 00 00

Expeditionstid
måndag-fredag

08:00-12:00
13~00-16:00

DOM

FÖRVALTMNGS1tjTTEN
1 FALUN

BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M.
Kommunflillmäktige i Hudiksvalls kommuns beslutade den 23 november
2015 att bifalla en motion med förslaget att kommunen inte ska upplåta sin
mark för cirkusar som i ett kommersiellt syfte utnyttjar djur.

Jonas Holm överklagar beslutet och anför bland annat följande. Beslutet
strider mot 3 kap. 8

§

ordningslagen. Kommunen rar inte heller gynna en

näringsidkare på bekostnad av en annan. Genom beslutet prioriteras en viss
grupp näringsidkare medan andra nekas inom sanmrn verksamhet utan att
rättsliga hinder eller anmärkningar från övriga tillståndsmyndigheter före
ligger. Beslutet innebär även att närings- och konkurrenslagar sätts ur kraft.

Hudiksvalls kommun anser i första hand att överklagandet ska avslås i sin
helhet och i andra hand att överldagandet ska avslås i den del det inte utgör
offentlig plats och anför i huvudsak följande. Frågor om uthyrning av mark
och lokaler för kommunens del är att jämställa med andra privata och of
fentliga fastighetsägare. Kommunen kan i den egenskapen uppställa vissa
regler för hur lokalerna ska skötas och vilka restriktioner som gäller för
nyttj andet av dem precis som vilken axman fastighets- och lokalägare som
helst. De regler som kommunen anger i samband med uthyrning gäller lika
för alla hyresgäster. En cirkus som väljer att ha djur som en del i sin före
ställning kan vända sig till en annan fastighetsägare vars uthymingspolicy
inte innehåller dylika restriktioner. Vidare har djurens rättigheter och skydd
kommit att aktualiserats på många håll. 1 prövningen bör därför ingå om det
är inslaget av djur i föreställningarna som ordningslagen syftar att värna.
Inte heller hindrar ordningslagen kommunen att sätta uppnänmda restrikt
ioner på konmninal mark som inte är offentlig plats, exempelvis utanför
detaljplanelagt område. Vidare syftar inte överklagat beslut till att gynna
eller missgynna någon enskild företagare i cirkusbranschen eftersom beslu
tet omfattar alla som önskar upplåtelse av kommunens mark för cirkusföre
ställningar. Likställighetsprincipen enligt kommunailagen gäller mot kom-

Sida2
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DOM

munens medlemmar, men klaganden har inte gjort gällande att något cirkus
företag skulle vara kommunmedlem.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Bestämmelser m. m.
Genom att begära laglighetsprövning kan en kommunniedlem få till stånd
en domstolskontroll av ett kommunalt beslut. Eftersom en sådan kontroll
innebär ett ingrepp i den komzirnmala självstyrelsen far det bara ske om vissa
i kommunallagen angivna villkor är uppfyllda. Domstolen får endast pröva
de omständigheter som klaganden har hänvisat till.

Enligt 10 kap 8

§ kommunallagen (1991:900) ska ett överklagat beslut upp

hävas, om
1. det inte har tilllcommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen,
3. det organ som has fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

13 kap. ordningslagen (1993:1617) är följande paragrafer av intresse.

Enligt 1

§ far en offentlig plats inom detaljplanelagt område inte utan till

stånd av polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens
med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt ve
dertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfäl
ligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans till
stånd.

Enligt 2

§ ska polismyndigheten inhämta yttrande från kommunen innan

tillstånd ges för att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker
ansökan, Mr tillstånd inte meddelas. Om konmiunen för tillstyrkan uppstäl
ler villkor enligt 15
dessa villkor.

§, får tillstånd meddelas endast om det förenas med

Sida 3
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§ far regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun

Enligt 8

meddela de ytterligare ft5reslcrifter för konummen eller del av denna som
behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

Enligt 12

§ f~r föreskrifter enligt 8—11 §~ inte angå förhållanden som är

reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt lagen eller an
nan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna far inte lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i
den enskildes frihet.

Av förarbetena till 3 kap. 12

§ ordningslagen framgår bland annat att lokala

föreskrifter som i något hänseende begränsar de allmänna ordningsföreskrif
tema i ordningslagen inte bör få förekomma. Däremot finns det inte något
hinder mot att man genom lokala ordningsföreskrifter mera i detalj reglerar
sådana frågor som behandlas i lagen. Det är viktigt att kommunerna medde
lar endast sådana lokala föreskrifter som verkligen behövs. Alltför långtgå
ende föreskrifter som saknar stöd i allmänhetens rättsmedvetande leder lätt
till att respekten för bestämmelserna undergrävs (prop. 1992/93:210 s. 142).

Enligt 15

§ far kommunen när den yttrar sig enligt 2 § ange villkor som be

hövs för att tillgodose de intressen som kommunen har att bevaka i fråga om
skötseln av den offentliga platsen, markanvändning, stadsbild, miljö och
trafik. 1 fråga om ersättning för användningen av en offentlig plats gäller
särskilda bestänunelser.

Förvaltningsrättens bedömning
Hudiksvalls kommun har bifallit en motion genom vilken det föreslagits att
kommunen inte ska upplåta sin mark för cirkusar som i kommersiellt syfte
utnyttjar djur. Av handlingarna i målet framgår att det som åsyftas med be
slutet är att kommunen fortsättningsvis ska utnyttja sin vetorätt enligt ord
ningslagen. Vetorätten innebär emellertid att kommunen i det enskilda fallet
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i yttrande till polismyndigheten kan neka tillståncL4’4ågon grund fbr att an
vända vetorätten på det sätt som Hudiksvalls kommun gjort genom det
överklagade beslutet är enligt flirvaltningsrättens mening med hänvisning
till ovan nämnda lagrum och förarbeten inte möjlig. Det överklagade beslu
tet genom vilket Hudiksvalls kommun bestämt att inte upplåta sin mark för
cirkusar som i ett kommersiellt syfte utnyttjar djur strider därmed mot 3 kap.
8

§ ordningslagen. Kommunfullniäktige i Hudiksvalls kommun har över

skridit sina befogenheter, och beslutet ska således upphävas. Vid denna ut
gång prövar inte förvaltningsrättens resterande av klaganden angivna grun
der.

Hudiksvalls kommun har i andra hand ansett att överldagandet ska avslås i
den del det inte utgör offentlig plats. Av det överklagade beslutet framgår
emellertid inte att beslutet på något sätt skulle beröra endast sådana områden
och förvaltningsrätten gör bedömningen att beslutet därför ska upphävas i
sin helhet.

HUR MAN ÖvE1UaAG41t
Hudiksvalls kommun, se bilaga (DV 3109/1C).
Kommuumedlem i Hudiksvalls kommun, se kungörelse.

Karin Forslund Johansson
rådman

1 avgörandet har även de särskilda ledamöterna Torbj öm Aulin och John
Persson deltagit.
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