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Sammanträdesdatum

2020-09-15

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 15 september 2020 kl 10:00-12:15

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Berglund Persson (S) § 71-74, 76-96
Bo Nilsson (S) § 75 (deltar på distans via Teams)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Anton Stark (C)
Karin Hansson (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Bo Nilsson (S) (deltar på distans via Teams)
Per Svensson (S (deltar på distans via Teams)
Jim Svensk Larm (S) (deltar på distans via Teams)
Andréa Bromhed (MP) (deltar på distans via Teams)
Peter Lagerqvist (M) (deltar på distans via Teams)
Bengt-Åke Nilsson (C) (deltar på distans via Teams)
Jörgen Bengtson (C) (deltar på distans via Teams)
Peter Åkerström (KD) (deltar på distans via Teams)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, personalchef
Maria Larsson, ekonomichef Kent Lundqvist, planeringschef Hans Gyllow och stadsoch landsbygdstrateg Stefan Barenfeld.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Patrik Nilsson (SD)
Kommunledningsförvaltningen, 2020-09-21

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam (S)
Patrik Nilsson (SD)

Paragrafer §§ 71-96
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Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens och kommunens
ekonomi mm
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar om att kommunens sjukskrivningstal
för juli 2020 är 9% (jämfört med 7% samma period år 2019). Höjningen beror
på rådande Corona-pandemi. Även vård av barn har ökat betydligt.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om det ekonomiska läget.
Månadsrapport per 31 augusti visar att kostnadssidan ser bättre ut än väntat.
Lärandenämnden visar ett resultat på +15,8 miljoner kronor och social- och
omsorgsnämnden visar ett resultat på -22,1 miljoner kronor.
Kommundirektör Bengt Friberg redovisar att kommunstyrelsens ekonomi visar
ett positivt resultat på 3-4 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på
ökade hyresintäkter för stadsnätet i anledning av förtätning inom främst
Hudiksvalls tätort. Kulturhuset har intäktsbortfall på grund av minskade
bokningar under pågående Coronapandemi.
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Dnr 2020-000233 - 042

Revisionsrapport årsredovisning 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna kommunstyrelsens yttrande till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat Hudiksvalls kommuns
årsredovisning för år 2019. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 28 september
2020.
Allmänna utskottet har avgivit ett yttrande där revisionsrapporten anses vara
besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 159
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 38
Rapport 2020-04-17

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2020-000315 - 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat för
Kommuninvest i Sverige AB
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4
september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Hudiksvalls kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Hudiksvalls kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer,
att Hudiksvalls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Hudiksvalls Kommun den 11 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
att Hudiksvalls kommun bekräftar garantiavtalet undertecknat av Hudiksvalls
kommun den 11 oktober 2011, vari Hudiksvalls kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,
samt
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och ekonomichef Kent
Lundquist, att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Sammanfattning
Hudiksvalls Kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 2006
i samband med detta tecknades en borgensförbindelse. För att Kommuninvest
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden finns i föreningens stadgar
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar, enligt separat tecknad
borgensförbindelse, ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld, för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Hudiksvalls kommun utfärdade sin
borgensförbindelse i september 2006 och har bekräftat den genom beslut i
fullmäktige i september 2015.
Samtliga medlemmar har utöver borgensförbindelsen, även tecknat ett
regressavtal som reglerar medlemmarnas inbördes ansvar för borgensåtagandet
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och ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är av avgörande
betydelse för medlemskapet i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Regressavtalet och Garantiavtalet undertecknades i oktober 2011.
Ovanstående innebär inget utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen
som redan idag innebär ett totalansvar, inte ändras.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år från den dag åtagandet
ingicks. För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen ska
bekräftas i samband med avtalen. På detta sätt behöver endast en bekräftelse
göras som förlänger såväl avtalen som borgensförbindelsen i ytterligare tio år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 155
Tjänsteutlåtande 2020-06-05
Skrivelse 2020-06-05

Beslutet skickas till
Kommuninvest ekonomisk förening
Mikael Löthstam
Kent Lundquist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 74

2020-09-15

Dnr 2018-000157 - 054

Avtal för inköpssamverkan
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna avtal för inköpsamverkan, samt
att återrapport av verksamheten ska ske till kommunstyrelsen varannan månad.
Sammanfattning
Verksamheten inom Inköp Gävleborg är under avveckling. Detta har medfört
att upphandlingar under 2020 genomförs av Hälsinglands kommuner i
samverkan. För att möjliggöra denna samverkan har kommuncheferna i
Hälsingland tagit fram ett samverkansavtal för godkännande av
kommunstyrelsen.
Avtalet ska tolkas på sådant sätt att § 9 ankommer på kommunstyrelsen, att
avgöranden i sådana frågor som delegeras som kommundirektör, skall
återrapporteras kontinuerligt till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 163
Tjänsteutlåtande 2020-08-21
Avtal

Beslutet skickas till
Hälsinglands kommuner i samverkan
Kommundirektören
Kommunsekreteraren
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§ 75

2020-09-15

Dnr 2020-000199 - 042

Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet
Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att Samordningsförbundet Gävleborg bedrivit verksamheten i
förhållande till det ändamål kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförs inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga årsredovisningar och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Hudiksvalls kommun är
medlem i Samordningsförbundet Gävleborg.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om förbundets verksamhet varit
förenligt med ändamålet enligt förbundsordningen.
Granskningen av årsredovisningen, förvaltningsberättelsen och
revisionsrapporten har genomförts av kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Henrik Berglund Persson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av
och beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 156
Tjänsteutlåtande, 2020-06-12
Årsrapport 2019, 2020-04-16
Revisionsrapport, 2020-04-16
Bilaga 1, 2 och 3, 2020-04-16

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Gävleborg
Stabschefen
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Dnr 2020-000401 - 048

Ansökan om investeringsbidrag till fönster- och
dörrbyte på Via bygdegård
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Via Bygdegård ett investeringsbidrag på 98 980 kronor för
energibesparande åtgärder under förutsättning att Boverket beviljar sitt bidrag,
samt
att medel för detta tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning
Via Bygdegårdsförening ansöker om bidrag för energieffektivisering av
bygdegården. Tanken är att byta ut alla fönster och dörrar på bygdegården till
moderna energieffektiva alternativ. De flesta av de nuvarande 2-glasfönstern är
från 1978 och vissa fönster är ännu äldre. Byggnaden värms mestadels upp med
luftvärmepumpar och delvis med direktvärmande el. Ett fönsterbyte skulle
bidra till minskad energiförbrukning och minskade uppvärmningskostnader.
Via Bygdegårdsförening kommer att finansiera 20 % av kostnaderna med egna
medel, och söker ett bidrag på 30 % från Hudiksvalls kommun för att sedan
kunna söka bidrag för resterande 50 % från Boverket under hösten 2020. Pris
enligt offert på åtgärderna uppgår till 329 933 kronor.
Finansiering:
20 % egna medel inkl. eget arbete 65 986 kronor
30 % kommunalt bidrag 98 980 kronor
50 % Boverket 164 967 kronor
Kommunens energi- och klimatrådgivare tillstyrker att bidrag beviljas.
Beslutsgång
Karin Hansson (C) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 150
Tjänsteutlåtande 2020-08-18
Yttrande 2020-08-05
Ansökan och Bilaga 1 och 2
Beslutet skickas till
Via Bygdegård
Ekonomienheten
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2020-09-15

Dnr 2020-000347 - 021

Anslutande till kompetens- och omställningsavtalet
KOM-KR
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR
som lokalt kollektivavtal
Sammanfattning
I december 2019 träffades Principöverenskommelse - Nytt kompetens- och
omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m.
Parterna enades då om grunderna för ett nytt avtal som skulle träda i kraft 1 maj
2020. För Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd gäller att
överenskommelsen är tidsbegränsad för perioden 2020-05-01–2022-12-31.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 152
Tjänsteutlåtande 2020-07-07
Överenskommelse 2020-07-07

Beslutet skickas till
Personalchefen
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§ 78

2020-09-15

Dnr 2020-000309 - 103

Inriktningsbeslut om fördjupad samverkan mellan
Hälsinglands kommuner inom IT-området
Kommunstyrelsen beslutar
att som inriktningsbeslut anta att Hudiksvalls kommun ska delta i en fördjupad
samverkan inom IT-området med övriga kommuner i Hälsingland,
att syftet med en fördjupad samverkan inom IT-området är att uppnå en högre
kostnadseffektivitet inom kommunens verksamhetsområden, förbättrad
redundans både med avseende på system och personal och stärkt
utvecklingskraft jämfört med om man inte samverkar,
att den långsiktiga inriktningen ska vara att nyttja fler molntjänster under
förutsättning att tillfredsställande säkerhet kan garanteras,
att ge kommundirektören i uppdrag att tillsammans med övriga kommunchefer
i Hälsingland leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet,
att regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till
Hälsingerådet,
att regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske till
kommunstyrelsen, samt
att förändringar som kan få stora organisatoriska konsekvenser för kommunens
IT-driftorganisation ska föregås av politiskt beslut.
Sammanfattning
Utvecklingen inom hela IT-området fortsätter snabbt framåt och
förutsättningar och behov förändras i allt snabbare takt. Alla kommuner har ett
ökat behov av IT-stöd närmare verksamheterna idag än tidigare. Dessutom har
marknaden och utvecklingen skapat behov av helt nya tjänster som ett tydligt
verksamhetsbehov och krav från kommunerna. Det handlar bland annat om etjänsteutveckling, robotprogrammering, automatisering, IT-arkitekter, eArkivarie, integrationsutvecklare, digitaliseringskoordinator, AI-kunskap,
säkerhetsexpert med mera.
IT-Hälsingland har under 2 års tid jobbat framåt utifrån Hälsingerådets
viljeriktning om ökat samarbete inom IT-området mellan kommunerna. Både
utifrån behovet av effektivare verksamheter, förändrade kompetenser, samt
ökad driftsäkerhet. Ett arbete som fått goda effekter redan i avtal och
förhandlingar med leverantörer.
Samtidigt sker också flera andra arbeten i Hälsingland för ökat samarbete
mellan kommunerna. Det är bland annat samverkan kring inköpsorganisation,
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aktuella förslag att kommunerna beslutar om gemensam lönehandläggning,
gemensamt inköp av ekonomisystem, gemensamt inköp av personalsystem,
med mera. I skrivande stund görs gemensam upphandling av licenspart till
Hälsinglands kommuner. Gemensam lösning för digitalt slutarkiv (e-Arkiv) är
beslutat och inköp utav IT-hårdvara är nästa steg. Alla dessa frågor bygger
också på att IT-driftorganisationerna hos kommunerna fördjupar samverkan.
När kommunerna idag upphandlar och köper in verksamhetssystem handlar det
oftast om någon form av molnlösning. Det kan till exempel handla om att
leverantören själv tillhandahåller tjänsten på olika sätt och kommunernas
verksamheter ansluter till deras resurser. Leverantören står för drift, support
och underhåll i sina egna system med den expertis som krävs. Kommunerna
blir mest en kravställare på leveransen och önskad lösning och säkerhet utifrån
det som krävs. En stor fördel med molnlösningar är kommunerna inte behöver
riskera att sitta fast med föråldrade tekniklösningar.
För att tydliggöra att kommunerna i Hälsingland ytterligare ska fördjupa
samarbetet inom IT-området i syfte att uppnå en ökad kostnadseffektivitet och
stärka utvecklingskraften har Hälsingerådet rekommenderat kommunerna i
Hälsingland att ta ett inriktningsbeslut om att fördjupa samverkan inom ITområdet. I den mån utvecklingsarbetet kan leda till större organisatoriska
förändringar för kommunernas IT-driftorganisationer ska frågan lyftas till
Hälsingerådet för ställningstagande om eventuella rekommendationer till
kommunerna för beslut. Kommuncheferna föreslås att ges i uppdrag att utgöra
styrgrupp för arbetet och regelbunden uppföljning ska ske till Hälsingerådet.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår som tillägg att en regelbunden återrapportering om hur
arbetet fortskrider ska ske till kommunstyrelsen.
Charliene Kiffer Goude (V), Caroline Schmidt (C) och Patrik Nilsson (SD)
yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med ovanstående tillägg.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 153
Tjänsteutlåtande 2020-06-02

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Hälsingerådet
IT-strategen
Kommunsekreteraren
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Dnr 2020-000235 - 104

Redovisning av partistöd 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samtliga partiers redovisning av att partistödet använts för sitt
huvudsakliga ändamål och att partistödet betalats ut för 2020 till samtliga partier
som finns representerade i Hudiksvalls kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Enligt Hudiksvalls kommuns reglemente för partistöd och kommunallagen 4
kap 31 § ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål - att stärka det
politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Enligt kommunallagen 4 kap 32 § ska beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 158
Tjänsteutlåtande 30 juni 2020
Redovisning Sverigedemokraterna 20 april 2020
Redovisning Socialdemokraterna 7 maj 2020
Redovisning Centerpartiet 15 maj 2020
Redovisning Liberalerna 19 maj 2020
Redovisning Kristdemokraterna 5 juni 2020
Redovisning Vänsterpartiet 23 juni 2020
Redovisning Moderaterna 24 juni 2020
Redovisning Miljöpartiet 29 juni 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000295 - 109

Demokrativerkstad i kommunen - pilotprojekt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra pilotprojekt ”Demokrativerkstad”,
att kommunstyrelsen utser 10 förtroendevalda och ersättare för medverkan i
projektet Demokrativerkstad under totalt fyra dagar hösten 2020 och våren
2021, samt
att eventuella kostnader för projektet tas ur kommunstyrelsens konto för
förtroendevalda.
Sammanfattning
För att öka kunskapen bland unga om hur de kan påverka i kommunens
beslutsprocesser föreslås ett pilotprojekt, ”Demokrativerkstad”, under läsåret
2020/2021 för årskurs 7-9 samt gymnasiet. Målet är att deltagande elever
känner lust och inspiration för att delta i den lokala demokratin, får ökad
kunskap om hur de kan påverka i kommunen och ökad kunskap om
kommunens verksamheter. Ett annat mål är att deltagande elever och
förtroendevalda möts i en dialog och reflekterar tillsammans. Syftet med
pilotprojektet är att undersöka hur ett framtida koncept för demokrativerkstad
bäst ska utformas.
10 förtroendevalda med ersättare behöver utses för uppdraget att träffa klasser.
Det sker digitalt under två dagar hösten 2020 och genom fysiskt möte under två
dagar våren 2021. En blandad grupp då det gäller kön, ålder, politisk erfarenhet,
bakgrund osv bör eftersträvas.
Beslutsgång
Anton Stark (C), Kent Kanon (S) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 157
Tjänsteutlåtande 2020-07-03
Underlag 2020-05-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000394 - 001

Medlemskap i MellanSveriges logistiknav
Kommunstyrelsen beslutar
att tills vidare avvakta med att söka medlemskap i Intresseföreningen
MellanSveriges Logistiknav.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun är sedan tidigare partner i MellanSverigs LogistikNav.
Verksamheten har drivits som ett projekt inom Mellansvenska
Handelskammaren. När projektet upphör föreslås att det bildas en ekonomisk
förening för MellanSveriges LogistikNav där Hudiksvalls kommun erbjuds
fortsatt deltagande med en avgift om för närvarande 65 000 kr per år.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-07-08
Medlemsförslag
Affärsplan 2020-2022
Föreningens stadgar.

Beslutet skickas till
MellanSveriges Logistiknav
Planeringschefen
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Dnr 2020-000120 - 100

Remiss från Finansdepartementet (SOU 2020:8)
Starkare kommuner - med kapacitet att klara
välfärdsuppdraget
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet till Finansdepartementet.
Sammanfattning
Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att tillsätta en parlamentariskt
sammansatt kommitté för att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas
kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar. Kommittén
fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge kommunerna
generella möjligheter till avtalssamverkan. Kommittén antog namnet
Kommunutredningen. Finansdepartementet har skickat utredningen på remiss
till bland annat Hudiksvalls kommun. Remisstiden är till den 30 september
2020.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-12
SOU 2020-03-05
Missiv 2020-03-05

Beslutet skickas till
Stabschefen
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Dnr 2020-000346 - 100

Förslag om sänkt hastighet på E4 i Gävleborgs län
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Trafikverket i enlighet med förvaltningens förslag med, vid
sammanträdet framtaget, förtydligande.
Sammanfattning
Trafikverket har upprättat ett förslag till nya trafikföreskrifter på del av E4,
nämligen sträckan Kongsberget-Gnarp i Nordanstigs kommun. Förslaget
innebär att hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h av trafiksäkerhetsskäl.
Förslaget är tänkt att träda i kraft den 1 december 2020.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande. Yttranden ska
ges in till Trafikverket senast den 18 september 2020.
Vid kommunstyrelsens sammanträde förtydligas yttrandet med att fram till att
utredningen tagit hänsyn till alla aspekter och parametrar och kan anses vara
fullständig anser Hudiksvalls kommun att hastighetsgränsen ska vara
oförändrad.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-08-25 § 61
Tjänsteutlåtande 2020-06-23
Yttrande 2020-06-17
Förslag 2020-06-17
Bilaga 1 och 2 2020-06-17

Beslutet skickas till
Planeringschefen
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Dnr 2020-000382 - 151

BID-projekt Stadsutveckling Hudiksvall
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja medfinansiering om 255 000 kr till BID-projekt Stadsutveckling
Hudiksvall,
att beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering ordnas enligt
kostnads- och finansieringsplan från 2020-06-23,
att kostnaden arbetas in i budget för år 2021, samt
att projektstart sker senast 31 maj 2021.
Sammanfattning
I mars 2020 genomfördes en workshop (PULS ) under ledning av
organisationen Svenska Stadskärnor. En workshop om samverkan kring
Hudiksvalls stadskärna. Ett 30 tal deltagare medverkade både från ideell- privat
och offentlig sektor. Resultatet från workshopen var att man ville gå vidare med
nästa steg, en BID process. BID står för Business Improvement District
(affärsutveckling) och är en organiserad samverkansmodell som bygger på
förtroende mellan offentlig och privat sektor. En gemensam vision, målbild och
affärsplan med tillhörande finansiering arbetas tillsammans fram under
projekttiden som är 18 månader. Syftet med processen i projektet är en
samverkansorganisation som samfinansierar stadens utveckling. Processledare
är Svenska Stadskärnor i samarbete med en lokal BID-manager (projektledare).
Önskad projektstart hösten 2020 alternativt våren 2021 med hänsyn till
coronasituationen.
Projektet bygger på samverkan och förutsätter aktivt deltagande från både
offentliga och privata företrädare.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna
utskottet för en tydligare projektbeskrivning.
Ulrica Högberg (V) och Anton Stark (C) yrkar bifall till Charliene Kiffer
Goudes återremissförslag.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till att ärendet avgörs
vid dagens sammanträde eller till Charliene Kiffer Goudes m.fl
återremissförslag, och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Kommunstyrelsen beslutar således enligt allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 151
Tjänsteutlåtande 2020-06-30
Underlag tidsplan 2020-06-30
Underlag finansieringsplan 2020-06-30
Offert 2020-08-24

Beslutet skickas till
Stads- och landsbygdsstrategen
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000266 - 500

Yttrande över Trafikverkets förslag till bristanalys och
utbyggnadsstrategi på Ostkustbanan och Ådalsbanan
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med planeringsutskottets förslag.
Sammanfattning
Trafikverket har tagit fram ett förslag till bristanalys och strategi för
utbyggnadsordning för ny järnväg på sträckan Gävle–Sundsvall–Härnösand–
Västeraspby (norr om Kramfors). Sträckan har delats in i etapper där
ordningsföljden har valts för att nå de positiva effekterna så snabbt som
möjligt.
Rapporten är ett svar på ett uppdrag i nuvarande nationell infrastrukturplan
som går ut på att fortsätta utreda kapacitetsproblem och långa restider längs
Ostkustbanan och Ådalsbanan. Detta ska sedan tas med i kommande
planeringsomgång och revidering av den nationella planen för infrastrukturen.
Trafikverket föreslår en indelning i sex etapper i prioritetsordning. Hudiksvalls
kommun är geografiskt berörd av den första och femte. Högst prioriterad i
förslaget är nämligen etappen Hudiksvall (inklusive delen genom Hudiksvall)Sundsvall. Denna bandel har störst kapacitetsproblem, lägst medelhastighet och
möjlighet till stora tidsvinster. På femte plats kommer etappen SöderhamnHudiksvall (exklusive delen genom Hudiksvall).
Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till yttrande över strategin.
Remisstiden går ut den 18 september 2020.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Henrik Berglund Persson (S) yrkar bifall till
planeringsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-08-25 § 60
Tjänsteutlåtande 2020-07-10
Yttrande 2020-07-10
Beslutet skickas till
Trafikverket
Planeringschefen
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Dnr 2020-000332 - 214

Detaljplan för Varvet 8:4
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Varvet 8:4.
Sammanfattning
Byggnadsnämndens arbetsutskotts yttrande
Byggnadsnämnden beviljade 2018-06-12 (§ 61) ett positivt planbesked för en
ändring av gällande detaljplan för fastigheten Varvet 8:4 i syfte att möjliggöra en
utökning av befintlig hotell- och restaurangverksamhet.
Planförslaget skulle innebära att en flytande anläggning med bland annat bastu,
kallbad, spa och konferens möjliggörs väster om den befintliga byggnaden inom
fastigheten Varvet 8:4. Anläggningen skulle till största del anläggas inom
kommunens fastighet Köpmanberget 2:9. Vilket innebär att en
fastighetsreglering kommer att ske av det vattenområdet.
Planförslaget har tidigare varit utställt för samråd mellan 13 januari – 3 februari
2020.
Underrättelse har skickats till sökande och berörda. Planförslaget har funnits
tillgängligt på plan- och bygglovskontorets entré, Håstaängsvägen 3 och vid
kommunens servicecenter, Trädgårdsgatan 4 samt på kommunens digitala
anslagstavla på den egna hemsidan. Under samrådet inkom det tio olika
yttranden till plan- och bygglovskontoret. Yttranden sammanfattades med planoch bygglovskontorets kommentarer redovisade i upprättad
Samrådsredogörelse.
Vidare har planförslaget varit utställt för granskning mellan 27 april – 18 maj
2020. Underrättelse har skickats till sökande och berörda. Planförslaget har
funnits tillgänglig på kommunens digitala hemsida, samt att möjlighet har
funnits att få handlingar skickade till sig vid kontakt med byggnadsnämnden.
Under granskningen inkom det 4 olika yttranden.
Dessa yttranden sammanfattas med plan- och bygglovskontorets kommentarer
redovisade i upprättat Granskningsutlåtande.
Förutsättningar
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Detaljplan för del av Köpmanberget
2:9 i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Detaljplanen vann laga kraft 201510-17 och har en genomförandetid på 5 år. Av översiktsplanen (2008) framgår
att aktuellt området då utgjorde ett utredningsområde och en fördjupad
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översiktsplan för Östra hamnområdet upprättades med anledning av detta
under år 2013. Av den fördjupade översiktsplanen för Östra hamnområdet
pekas delar av området ut för kontor, restaurang och fritidsverksamheter. För
resterande del av området (vattenområdet inom fastigheten Köpmanberget 2:9)
anges ingen särskild användning.
Strandskydd är genom gällande detaljplan upphävt, men återinträder vid en
ändring eller framtagande av en ny detaljplan.
Planeringsutskottets har lämnat över ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Efter planeringsutskottets sammanträde har kommunicering, om ändringar som
gjorts, skett med sökande.
Beslutsgång
Henrik Berglund Persson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Annika Huber (S) yrkar
att detaljplanen ska antas.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-08-25 § 66
Protokoll byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-25 § 83
Granskningsutlåtande 2020-06-11
Lst Granskningsyttrande 2020-06-11
Planbeskrivning 2020-08-24
Samrådsredogörelse 2020-06-11
Tjänsteyttrande 2020-06-11
Behovsbedömning 2020-06-11
Yttrande tekniska förvaltningen 2020-06-11
Yttrande Lantmäteriet 2020-06-11
Yttrande från Miljökontoret 2020-06-11
Plankarta 2020-08-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000160 - 253

Försäljning av Sund 2:27 Killingen
Kommunstyrelsen beslutar
att sälja fastigheten Sund 2:27 i Hudiksvalls kommun till Anders Löjdström och
Jennie Löjdström, för 2 250 000 kronor, samt
att godkänna upprättat köpekontrakt.
Sammanfattning
Fastigheten Sund 2:27, ”Killingen” som den ofta kallas, användes tidigare för en
föräldrakooperativt driven förskola under många år. Killingen har därefter även
nyttjats för kommunal verksamhet i form av förskola men har under de senaste
åren stått tom.
Hälsinglands Fastighetsbyrå fick uppdraget att sälja fastigheten med
utgångspriset 1 295 000 kr. Två visningar genomfördes och efter budgivning så
landade slutpriset på 2 250 000 kr.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Henrik Berglund Persson (S), Håkan Rönström (M), JanErik Jonsson (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till planeringsutskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-08-25 § 63
Tjänsteutlåtande 2020-06-11
Karta 2020-06-11
Köpekontrakt 2020-06-11

Beslutet skickas till
Anders och Jennie Löjdström
Mark- och exploateringsenheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000243 - 008

Motion om visselblåsarfunktionen
(whistelblowerfunktionen)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen om att en visselblåsarfunktion inrättas i Hudiksvalls
kommun,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa vilken organisation funktionen
ska ha, samt
att resultat och vidtagna åtgärder sedan redovisas i samband med den årliga
redovisningen av internkontrollen.
Sammanfattning
Stina Jonsson (C) och Caroline Schmidt (C) föreslår i en motion 22 mars 2019
att en visselblåsarfunktion för Hudiksvalls kommun snarast inrättas, där
anmälningarna går till ett externt företag.
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade 2019-11-14 § 229 motionen
på sitt sammanträde. Utskottet beslutade då att återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för ytterligare utredning gällande för- och
nackdelar med att placera, delar eller hela, visselblåsarfunktionen internt eller
externt.
Syftet med en visselblåsarfunktion är att upptäcka allvarliga oegentligheter på
arbetsplatsen. Genom att ge de anställda en möjlighet att helt anonymt anmäla
via en oberoende tredje part ökar man också chansen för att på ett tidigt
stadium upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.
De olika delarna i en visselblåsarfunktion kan administreras antingen internt
eller externt. Visselblåsarfunktionen består av tre delar: en
kommunikationslösning, en mottagarfunktion och en utredningsfunktion.
Kommunen kan välja att själv administrera alla delar eller låta en extern aktör
hantera en eller flera av delarna för kommunens räkning.
Ett privat företag kan ha i uppdrag att tillhandahålla en kommunikationslösning
och ta emot anmälningar, medan kommunen sedan utreder anmälningarna och
beslutar om eventuella åtgärder.
Om utredningsfunktionen ska skötas internt i kommunen bör den ha en så
självständig roll som möjligt och vara direkt placerad under kommunledningen.
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En fördel med att själv administrera funktionen är att det är lättare att integrera
hanteringen med det övriga arbetet mot korruption och oegentligheter men
även med arbetet med internkontroll.
En annan fördel är om många anmälningar kan antas handla om
sekretessreglerad verksamhet, kan risken att anmälare av misstag sprider
information på ett felaktigt sätt, minskas.
En nackdel med att administrera funktionen internt är att själva
visselblåsarfunktionen inte kommer att kunna granskas och om den
rapporterade oegentligheten berör jurist, kommundirektör eller liknande kan en
jävssituation uppstå.
Externt administrerade visselblåsarfunktioner kan ofta erbjuda färdiga tekniska
lösningar för att ta emot anmälningar och det kan upplevas som mer
förtroendeingivande om den som tar emot anmälningar är någon utanför
kommunen.
En förutsättning för trovärdig visselblåsning är sekretess. Det finns dock inga
juridiska möjligheter att garantera ett skydd för vare sig anmälaren eller den
anmäldes identitet, som i grundlagens meddelarskydd som gäller publicering i
media.
Så en nackdel med externt administrerade visselblåsarfunktioner är att de
personer som kommer att behandla uppgifterna inte är bundna av någon
lagstadgad tystnadsplikt. Detta kan dock regleras i avtal. Det medför inte att den
som bryter mot avtalet och lämnar ut sekretessbelagda uppgifter kan hållas
straffrättsligt ansvarig. Vid brott mot avtalet kan dock skadeståndskrav ställas.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
förändringen att formuleringen såtillvida tas bort i första meningen i beslutet.
Samtliga övriga ledamöter yrkar bifall till Caroline Schmidts förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 161
Tjänsteutlåtande 2020-06-30
Allmänna utskottet 2019-11-14 § 229
Tjänsteutlåtande 2019-10-24
Motion 2019-03-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000764 - 008

Motion om långsiktig strategi för en hållbar tätortsnära
skog-, mark och parkförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom med motion 2019-10-28 om att upprätta en långsiktig
strategi för en hållbar tätortsnära skog-, mark och parkförvaltning.
Motionen föreslår att kommunstyrelsen i samhandling med tekniska nämnden
får i uppdrag att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för hur Hudiksvalls
kommun ska arbeta med tätortsnära skog-, mark- och parkförvaltning, som
sedan ska antas av kommunfullmäktige.
I nuvarande översiktsplan finns sedan tidigare en lista över kommande
utredningar och planer som översiktsplanen initierar. Där nämns att Grön
strukturplan för samtliga tätorter ska tas fram 2009-10 och Byggnadsnämnden
och Tekniska nämnden är ansvariga. Tankar om att tydliggöra de värden som
finns i tätortsnära mark och utveckla dessa är således inget nytt. Hittills har
arbetet inte prioriterats. I och med vårt befintliga beslutsstöd Hypergene
kommer det vara lättare att följa upp beslutade uppdrag och då ökar chanserna
att framtagande av en Grön strukturplan genomförs.
Tekniska förvaltningen har berett ärendet inför tekniska nämnden och lyfte att
det är positivt med en strategi som långsiktigt pekar ut riktningen för
kommunen. Men strategin behöver också kompletteras med hur vi ska jobba
för att nå dit. Strategin behöver ta hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Tekniska nämnden biföll motionen utan någon justering utifrån
tekniska förvaltningens yttrande. Ärendet har även samråtts med kommunens
naturvårdshandläggare vid Norrhälsinge-miljökontor.
Förvaltningens motivering
Motionens intention är att ta vara på och utveckla de naturvärden som finns i
den tätortsnära naturen vilket är ett bra och viktigt arbete. En strategi är
övergripande och lämpar sig inte för de mer detaljerade planer som krävs för att
tillgodose sociala värden och naturvärden i den tätortsnära naturen. Det är sagt
att vårt styrsystem ska innehålla övergripande strategier och policies som tas av
kommunfullmäktige och sedan formuleras planer och riktlinjer utifrån dessa
endera som antas av kommunstyrelsen eller i respektive nämnd. I strategi för
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miljömålsarbete lyfts Biologisk mångfald som ett fokusområde. Det är således
lätt att knyta framtagande av en Grön strukturplan till den strategin. Tekniska
förvaltningens yttrande är relevant och viktig att ta med i framtagande av en
Grön strukturplan.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Caroline Schmidt (C) och Annika Huber (S) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 162
Tjänsteutlåtande 2020-02-20
Tekniska nämnden 2019-12-09
Motion 2019-10-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000001 - 035

Elektroniskt medborgarförslag Bygg ny Håstaskola
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget ska anses vara besvarat
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Anton Starks förslag reserverar sig Caroline
Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Karin Hansson (C) och Anton Stark (C).
Sammanfattning
Emma Paulina Palm, Hudiksvall, har väckt ett elektroniskt medborgarförslag
om att bygga en ny skola på Håsta. Detta som ett alternativ till det som i
skolutredningen presenterats om att bygga ut Västra skolan.
Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska handlägga och
besluta om medborgarförslaget.
Förvaltningens överväganden
I Hudiksvalls kommun har skolstrukturen varit föremål för parlamentariska
utredningar under de senaste åren. Målet är att skapa en hållbar skolstuktur
inom grundskolan för en överskådlig framtid oavsett rådande politiska
majoriteter och ge verksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt
och skapa bästa möjliga förutsättningar för elever och personal. Andelen
behöriga lärare ska öka.
En särskild utredare lämnade en slutrapport i februari 2019. I utredningen
föreslås att Håstaskolan upphör som F-6-skola och ersätts av Västra skolan
med en högre andel behöriga lärare. Västra skolan kan byggas ut där mark finns
detaljplanerad. Förslaget öppnar för att skapa förskoleverksamhet där
Håstaskolan haft sin verksamhet. Utredningen har sänts på remiss till berörda
nämnder m m och en rad olika synpunkter har kommit in, bl.a. från
allmänheten.
Det är mot den bakgrunden medborgarförslaget ska ses.
Lärandenämnden har via arbetsutskottet § 53/2020 den 5 maj beslutat om
investeringsbehov för åren 2020-2023. En del av detta rymmer frågan om
ersättningslokaler för Håsta skola. I beslutet anförs att det utifrån arbetsmiljöoch hälsoskäl behöver vidtas åtgärder för Håstaskolan. Detta eftersom det är
blåbetong i byggnaden och markradon i området. En utredning bör göras för
att synliggöra olika möjliga alternativ. Enligt beslutet kommer åtgärderna att
kräva investeringar men i vilken storleksordning går inte att fastslå i nuläget
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eftersom det beror på vilket alternativ som väljs. I beslutet pekas också på en
möjlig finansiering av en sådan utredning.
Kommunledningsförvaltningen anser att ett ställningstagande för eller emot
medborgarförslaget vore att föregripa en sådan utredning. Medborgarförslaget
med tillhörande bilagor finns tillgängliga och är kända – vilket kan nyttjas av
kommande utredningsarbete. Förvaltningen anser därför att medborgarförslaget
ska anses vara besvarat.
Beslutsgång
Anton Stark (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Annika Huber (S) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Jörgen Bengtson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) önskar få noterat till
protokollet att de stödjer Anton Starks 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 2020-08-27 § 160
Tjänsteutlåtande 2020-06-23
Medborgarförslag 2020-01-02

Beslutet skickas till
Emma Paulina Palm
Lärandenämnden
Planeringschefen
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Dnr 2020-000454 - 006

Sammanträdesplan 2021, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2021:
9 feb, 9 mars, 13 april, 11 maj, 8 jun, 14 sept, 12 okt, 9 nov och 7 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 09.00.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021:
22 feb, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 jun, 27 sept, 25 okt, 22 nov och 20 dec,
samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Sammanträden med kommunfullmäktige hålls i princip sista måndagen i
månaden. Sammanträden med kommunstyrelsen hålls i princip på tisdagar
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Sammanträdesplan

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000349 - 112

Förordnande som vigselförrättare, Cecilia Cia Olsson
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå Länsstyrelsen Gävleborg att besluta att förorda Cecilia Olsson,
Fågelviksvägen 60, 824 91 Hudiksvall att tillsvidare vara vigselförrättare.
Sammanfattning
Det finns för närvarande 11 vigselförrättare, i Hudiksvalls kommun som är
utnämnda av Länsstyrelsen efter förslag från kommunstyrelsen. Av dessa är
några av åldersskäl inte längre så aktiva som vigselförrättare, andra har på
senare tid avslutat uppdraget. Eftersom trycket när det gäller borgerlig vigsel
periodvis är högt behövs ytterligare vigselförrättare och Cecilia Olsson har
uttryckt intresse och bedöms lämplig för uppgiften.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 154
Tjänsteutlåtande 2020-06-23

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Cia Olsson
Servicecenter
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Dnr 2020-000443 - 110

Val av ytterligare ett kontaktombud till Östra Sveriges
luftvårdsförbund
Kommunstyrelsen beslutar
att, för resten av mandatperioden, utse Andrea Bromhed (MP) och Karin
Hansson (C) till kontaktombud till Östra Sveriges luftvårdsförbund.
Sammanfattning
Strateg för ekologisk hållbarhet Åsa Terent är kontaktombud till Östra Sveriges
luftvårdsförbund.
Ytterligare kontaktombud, från de förtroendevalda, bör utses.

Beslutet skickas till
Andrea Bromhed
Karin Hansson
Östra Sveriges luftvårdsförbund
Monika Lindblom
Annika Forslin
Strategen för ekologisk hållbarhet
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Caroline Schmidt, Mikael Löthstam och Bengt Friberg informerar från
Hälsingerådets senaste sammanträde:
- lanseringen av Hälsingeboken och varumärket; " Älskar Hälsingland - varför
det" .
- utvecklingsplanen
- samverkan HR och löneadministration
- IT samverkan

Sundsvallsregionen

Ingen information finns att ge, nästa möte är på fredag
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Medelstilldelning från staten till Samordningsförbunden 2021ställningstagande från varje medlem
2. Protokoll från årsstämma med OKB
3. Protokoll från OKB, konstituerande
4. Protokoll Inköp Gävleborg
5. Revidering av preliminär kostnadsutjämning 2021 och preliminär LSSutjämning 2021
6. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m.
7. Protokoll Hälsingerådet, 2020-05-27
8. Protokoll från Samordningsförbund Gävleborg. 2020-05-29
9. Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen, SKR
(cirkulär)
10. Fördelning av medel för samordnande rehabiliteringsinsatser, Finsam.
11. Budgetförutsättningar för åren 2020-2023. SKR (cirkulär 20:32)
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
1. Föreningslista för de som fått byapengen 2020
2. Beslutad internleasing
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