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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-11-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Rådhussalen Kulturhuset, tisdagen 10 november 2020 kl 09:00

Beslutande ledamöter

Jonas Holm (M), ordförande § 117-121, 123-133
Bengt-Åke Nilsson (C) ordförande § 122 (deltar på distans via Teams)
Bo Nilsson (S)
Per Svensson (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Peter Lagerqvist (M) § 122 (deltar på distans via Teams)
Caroline Schmidt (C) § 117-121, 123-133
Jan-Erik Jonsson (C)
Anton Stark (C)
Karin Hansson (C)
Charliene Kiffer Goude (V) § 117-121, 123-133
Alf Norberg (V) § 122 (deltar på distans via Teams)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Daniel Fors (S) (deltar på distans via Teams)
Peter Lagerqvist (M) § 117-121, 123-133 (deltar på distans via Teams)
Andréa Bromhed (MP) (deltar på distans via Teams)
Bengt-Åke Nilsson (C) § 117-121, 123-133 (deltar på distans via Teams)
Jörgen Bengtson (C) (deltar på distans via Teams)
Alf Norberg (V) § 117-121, 123-133 (deltar på distans via Teams)
Lars Sjögren (L) (deltar på distans via Teams)
Peter Åkerström (KD) (deltar på distans via Teams)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundquist, personalchef Maria Larsson, HNA:s VD Roger Sundström,
kommunikatör och näringslivsutvecklare Emelie Bengtsson, förvaltningschef Anna
Lindqvist, verksamhetschef Maria Ström Åslund och ekonom Siv Persson

Justerare
Justeringens plats och
tid

Anton Stark (C)
Kommunledningsstaben, 2020-11-13 kl 10:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Jonas Holm § 117-121, 123-133
Anton Stark

Paragrafer §§ 117-133

Bengt-Åke Nilsson § 122
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Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
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Datum då anslaget
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§ 117

2020-11-10

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om det ekonomiska läget.
Årsprognosen hamnar på 122,2 miljoner kronor (före finansnetto 114,6
miljoner). Nämnderna har en negativ avvikelse på årsbudgeten på 22,9 miljoner
kronor varav social- och omsorgsnämnden står för - 35 miljoner kronor.
kronor.
Personalchef Maria Larsson meddelar att den korta sjukfrånvaron har ökat och
att den långa sjukfrånvaron har minskat.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport oktober 2020
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Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar att prognosen visar att
kommunstyrelsen har en avvikande årsbudget på +4,1 miljoner kronor.
Överskottet beror till stor del på ökade hyresintäkter för stadsnätet med
anledning av förtätning inom främst Hudiksvalls tätort samt på vakanser som ej
har återbesatts.
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Kommunstyrelsen

§ 119

Dnr 2019-000315 - 002

Kommunstyrelsens delegationsordning
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kompletteringen av kommunstyrelsens delegationsordning.
Sammanfattning
Det finns behov att revidera delegationsordningen med anledning av besluten
om ny inköpsorganisation och biträdande kommundirektör.
Biträdande kommundirektör och förvaltningschef

Kommunstyrelsen beslutade den 10 mars 2020 att inrätta en funktion som
biträdande förvaltningschef i kommunledningsförvaltningen och i och med
förändringen se över delegationsordningen.
Ny inköpsorganisation

Med anledning av organisationsförändringen av kommunförbundet Inköp
Gävleborg har kommunfullmäktige beslutat att kommunstyrelsen ska ansvara
för kommunens inköp- och upphandlingsfrågor. Det innebär att samordna
kommunens och de lokala bolagens behov av upphandlingar varor och tjänster
samt bevaka att lagen om offentlig upphandling följs.
Avtal och upphandlingar
Ärende
Lagrum
1 a. Anta anbud
samt träffa
överens-kommelse
om varor och
tjänster för belopp
överstigande 320
prisbasbelopp.
1 b. Teckna avtal
1 c. Ingå avtal efter
upphandling
/förlängning.

Justerandes signatur

LOU

Delegat

Återrapportering

Kommunstyrelsens
allmänna utskott.

Protokoll som
delges kommunstyrelsen

Ordförande
Ordförande

Utdragsbestyrkande

Sida

PROTOKOLL

9(26)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2 a. Anta anbud samt LOU
träffa överenskommelse om varor
och tjänster för
belopp under 320
prisbasbelopp.
2 b. Teckna avtal

2 c. Ingå avtal efter
upphandling
/förlängning.

2020-11-10

Kommundirektör

Kommundirektör

Kommundirektör

Allmänna
3. Ta beslut om
igångsättande av
större byggprojekt
(320 pbb) där beslut
i KF finns och sker
inom budgetram.
4. Ta beslut i
kommundirektörens
ställe vid dennes
frånvaro.

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Biträdande
kommundirektör

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 181
Tjänsteutlåtande 2020-10-13
Delegationsordning 2019-09-23

Beslutet skickas till
Bengt Friberg
Ulrika Wenn
Kent Lundquist

Justerandes signatur
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§ 120

2020-11-10

Dnr 2019-000028 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet, HNA och
Forssågruppen
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordföranden Håkan Rönström, VD Roger Sundström och kommunikatör och
näringslivsutvecklare Emelie Bengtsson i kommunens bolag Hudiksvalls
näringslivs AB (HNA) och ordföranden Håkan Rönström i Forssågruppen AB
informerar om respektive bolags nuvarande och planerade verksamhet,
uppdrag, ekonomi, organisation samt resultat.
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§ 121

Dnr 2020-000531 - 041

Budget 2021 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa kommunstyrelsens driftbudget för år 2021
Sammanfattning
Ekonomiska ramar

Den 15 juni 2020 beslutade kommunfullmäktige om plan inkluderande
nettobudget, kommunfullmäktiges verksamhetsmål med indikatorer och
särskilda uppdrag för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen och dess förvaltning tilldelas en nettobudget motsvarande
drygt 133 miljoner kronor.
I budgetförslaget har följande beaktats
• Personalkostnaderna är uppräknade med 2 %
• Arvodena till förtroendevalda är uppräknade med 2 %.
Budgetfördelning per verksamhet

Kommunfullmäktige

4 495 tkr

Kommunstyrelsen

5 818 tkr

Central ledning

5 552 tkr

Kommunledningsstaben

41 389 tkr

Samhällsplaneringsenheten

5 618 tkr

Ekonomienheten

16 859 tkr

Personalenheten

23 666 tkr

Totalt

133 347 tkr

Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Ulrica Högbergh (V) och Patrik Nilsson (SD)
meddelar att de ej deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 182
Tjänsteutlåtande 2020-10-15
Budget 2020-10-15
Beslutet skickas till
Ekonomienheten, Personalenheten
Kommunledningsstaben
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 122

2020-11-10

Dnr 2020-000503 - 042

Årsredovisning, verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse 2019, Hälsingerådet
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Hälsingerådets verksamhetsberättelse för 2019, samt
att styrelsen för Hälsingerådet beviljas ansvarsfrihet för 2019.
Sammanfattning
Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i
form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland.
Deras verksamhetsidé är att omvärldsbevaka, opinionsbilda och samverka så att
kommunledningarna får stöd i sitt uppdrag att utveckla kommunerna i
Hälsingland.
Hälsingerådet har överlämnat en årsredovisning och verksamhetsberättelse för
2019 med tillhörande revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att styrelsen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C) och Charliene Kiffer Goude (V)
anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Håkan Rönström (M), Jan-Erik Jonsson (C) och Bo Nilsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 185
Tjänsteutlåtande 2020-10-08
Bokslut 2020-09-18
Verksamhetsberättelse 2020-09-18
Revisionsberättelse 2020-09-18

Beslutet skickas till
Hälsingerådet
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 123

2020-11-10

Dnr 2020-000551 - 001

Förändrad organisation för kommunens arbete med
besöksnäringsfrågor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överta de 49 % av aktierna i Visit Glada Hudik AB som föreningen
Destination Glada Hudik äger och därmed bli ensamägare i bolaget,
att avveckla Visit Glada Hudik AB då en lösning för hur kommunen ska arbeta
med besöksnäringsfrågorna är lösta,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att effektuera övertagandet av aktierna från
Destination Glada Hudik och avvecklingen av Visit Glada Hudik AB, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera kommunens arbete med
besöksnäringsfrågorna och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för
beslut.
Sammanfattning
År 2012 påbörjades ett arbete för att utveckla besöksnäringen i nära samverkan
mellan kommunen, näringslivet och region Gävleborg. Det resulterade i att
besöksnäringsbranschen bildade en ideell förening, Destination Glada Hudik.
Det gemensamma utvecklingsarbetet fortsatte och i december 2014 beslutade
kommunfullmäktige att förvärva 51 % av aktierna i det nybildade bolaget Visit
Glada Hudik AB. Den ideella föreningen beviljades ett räntefritt lån från
kommunen för att kunna förvärva de resterande 49 % av aktierna. I samband
med det togs beslut om att överföra kommunens verksamheter såsom,
Turistbyrån, evenemangsutveckling (Fokus Glada Hudik) och kommunens
övriga arbete med turismfrågor från kommunledningsförvaltningen till Visit
Glada Hudik AB. Parallellt med det har det helägda kommunala bolaget
Hudiksvalls Näringslivs AB haft uppdraget att jobba med näringslivsutveckling
för alla branscher
I syfte att skapa en effektivare organisation och en större tydlighet när det gäller
kommunens arbete kring besöksnäringsfrågor i förhållande till branschen,
bedöms tiden nu mogen för att ta ytterligare ett kliv när det gäller dessa frågor.
Något som stödjer den bedömningen är den fördjupade samverkan som skett i
landskapet i samband med det arbete som pågått kring ”Hälsingland” som
varumärke, vilket manifesterats framtagandet av Hälsingeboken. I det arbetet
har Destination Järvsö, besöksnäringen i landskapet, företag från övriga
näringslivet och kommunerna medverkat.
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Vid ägarsamrådet 2020-09-25 mellan Hudiksvalls kommun och föreningen
Destination Glada Hudik kom man överens om ett förslag där kommunen
övertar föreningens aktiepost på 49 % i Visit Glada Hudik AB och därmed blir
ensamägare till bolaget.
Därefter är tanken att avveckla bolaget när en lösning för hur kommunen ska
arbeta med besöksnäringsfrågorna är på plats. För att komma fram till det
föreslås att en utredning genomförs under hösten där minst två alternativa
förslag tas fram. Båda parter är mycket angelägna om att även fortsättningsvis
ha ett nära samarbete i syfte att utveckla besöksnäringen. Vid samrådet
konstaterades vidare att näringsgrenen är en av de snabbast växande och att det
sammantagna producerade värdet i kommunen redan idag uppgår till cirka 700
miljoner.
Till dess att avvecklingen av Visit Glada Hudik AB har genomförts föreslås att
de av kommunen utsedda ledamöterna i nuvarande styrelsen kvarstår och att de
ledamöter som representerat föreningen Destination Glada Hudik inte ersätts
när de lämnar sina uppdrag i samband med överförandet av ägandet. Det skulle
innebära att antalet ledamöter i styrelsen i princip halveras vilket inte borde
innebära något problem med tanke på den relativt korta tid som bolaget är
tänkt att vara kvar.
Beslutsgång
Bo Nilsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkat bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 184
Tjänsteutlåtande 2020-10-14

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 124

2020-11-10

Dnr 2018-000502 - 420

Bildande av Sofieholmforsens naturreservat
(Njutångerforsens naturreservat)
Kommunstyrelsen beslutar
att bilda Sofieholmforsens naturreservat i enlighet med bifogade
reservatsbestämmelser och tillhörande skötselplan, samt
att de redovisade kostnaderna ska beaktas i det årliga budgetarbetet.
Sammanfattning
Att bilda ett kommunalt naturreservat i Nianåns mynning syftar till att skydda
och återställa den värdefulla naturmiljön i området. Mer preciserat syftar det till
att återskapa och skydda strömsträckor och möjliggöra fri fiskvandring och
fisklek vid mynningsområde. Därmed även bevara den värdefulla natur- och
kulturmiljön kring kommunens näst största havsmynnande vattendrag och
tillgodose friluftslivets behov av områden. Förslag till beslut gällande
Sofieholmforsens naturreservat och förslag till skötselplan samt tillhörande
kartor har skickats på remiss till de närmast berörda. Befintliga byggnader är
tänkt att kunna nyttjas för ändamål som inte strider mot
reservatsbestämmelserna. Inom området finns idag en bryggförening som
möjliggör för föreningens medlemmar att ha båt och
naturreservatsbestämmelserna möjliggör även fortsatt kerksamhet.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M) och
Kent Kanon (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 186
Tjänsteutlåtande 2020-10-06
Bilaga 1-7 2020-10-06
Beslutet skickas till
Åsa Terent
Johan Andreasson
Mats Axbrink
Länsstyrelsen
Ekonomienheten
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2020-11-10

Dnr 2020-000510 - 346

Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till VA-taxa för Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2021,
att den nya taxan gäller från 2021-01-01, samt
att taxan årligen, från och med 2022, indexuppräknas med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sammanfattning
Branschorganisationen Svenskt Vatten har dragit slutsatsen att avgifterna i VAtaxorna kommer att behöva ökas markant och även kan förväntas bli alltmer
känsliga för förändringar i ränteläget. VA-verksamheten arbetar med en
långsiktig prognos för att bedöma hur taxeutvecklingen kommer att behöva se
ut i Hudiksvalls kommun.
Aktuellt förslag till ny VA-taxa innebär en beräknad höjning av intäkterna från
brukningsavgifter med 5,0 %. I förslaget höjs årskostnaden för en normal villa,
typhus A, från 5 650 kronor/år till 5 950 kr/år och för en lägenhet i
flerfamiljshus, typhus B, från 3 640 kr/år till 3 830 kr/år. Mediankostnaden för
typhus A bland Sveriges alla kommuner 2020 är 7 602 kr/år och för typhus B 4
821 kr/år.
De parametrar som föreslås höjas i taxan är den fasta avgiften per fastighet, den
fasta avgiften per lägenhet samt kubikmeterpriset för vatten och avlopp. Enligt
förslaget höjs den fasta avgiften per fastighet från 1 850 till 1 950 kr per år
inklusive moms, den fasta avgiften per lägenhet från 1 250 till 1 300 kr per år
inklusive moms och kubikmeterpriset för vatten och avlopp höjs från 17 till 18
kr per år inklusive moms.
Taxans § 16 föreslås även kompletteras med en avgift på 400 kr vid
förgävesbesök efter bokning.
När det gäller anläggningsavgifter föreslås ingen taxejustering, utan avgifterna
bibehålls på samma nivå som 2020. Anläggningsavgiften för typhus A är idag
88 000 kr inklusive moms. Motsvarande median för Sveriges kommuner 2020
är 143 724 kronor.
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Beslutsgång
Henrik Berglund Persson (S) yrkar som tillägg att taxan årligen indexuppräknas
med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
Henrik Berglund Perssons tilläggsförslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Henrik Berglund
Perssons tilläggsyrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 187
Tekniska nämnden 2020-09-14 § 47
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-08-14
VA-taxa 2020-09-14 § 47

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Kommunstyrelsen

§ 126

2020-11-10

Dnr 2019-000562 - 106

Riktlinjer för livsmedelsförsäljning från mobila vagnar
på offentlig plats
Kommunstyrelsen beslutar
Att, med nedan noterad rättelse, anta framtagna riktlinjer för livsmedelsförsäljning från mobila vagnar på offentlig plats.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun vill skapa och behålla en levande stadskärna som känns
inbjudande och trevlig. Vackra promenadstråk, planteringar och uteserveringar
kan skapa detta men även inslag av mobil matförsäljning. Med mobil
matförsäljning avses försäljning av livsmedel som kan konsumeras direkt på
plats.
Vid plan- och utvecklingsutskottets sammanträde ändrades texten i riktlinjerna
enligt följande: ”Platserna upplåtes i maximalt ett år. Ny upplåtelse kan därefter
endast ges om ingen annan anmält intresse för en plats och i så fall står på tur”
till ”Platserna upplåtes i maximalt ett år i sänder enligt Lokala ordningsstadgan.
Ny ansökan behöver därför göras varje år”.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-10-20 § 99
Tjänsteutlåtande 2020-10-09
Riktlinjer 2020-10-09
Bilaga 2020-10-09
Protokoll 2019-12-18 § 113

Beslutet skickas till
Caroline Hoffsten
Eva Bodell
Tekniska nämnden
Miljö- och räddningsnämnden
Byggnadsnämnden
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2020-11-10

Dnr 2020-000489 - 001

Förslag på överföring av verksamhet, Glada Hudik
Teatern
Kommunstyrelsen beslutar
att Glada Hudik Teatern, inklusive de pågående projekten, blir en kultur- och
fritidsaktivitet inom ramen för kultur- och fritidsnämndens uppdrag,
att budgeten för Glada Hudik teatern överförs till kultur- och fritidsnämnden,
att social- och omsorgsnämnden erbjuder, utifrån respektive persons
önskan/behov/förutsättning, passande daglig verksamhet till de personer som
nu har daglig verksamhet på Glada Hudik Teatern,
att förändringen genomförs från och med 2021-01-01,
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att löpande följa upp resultatet
av beslutet om ändrad huvudman för Glada Hudik Teatern,
att uppföljningen redovisas på kommunstyrelsens sammanträden i april och
oktober, samt
att teaterverksamhetens deltagares villkor och rättigheter inte ska försämras
som en konsekvens av förändringen.
Sammanfattning
Glada Hudikteatern som funnits sedan 1996, startade inom LSSverksamheterna (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS)
som en av flera funktioner inom daglig verksamhet. Genom åren har teatern
vuxit till att idag omfatta en rad verksamheter där själva teateruppsättningarna
enbart är en del av många. Huvuduppdraget för själva teaterverksamheten är
fortfarande att bedriva en meningsfull och utvecklande aktivitet för deltagarna.
Värdegrundsarbetet, som har haft ett stort genomslag både nationellt och
internationellt, har fått allt större betydelse. Med tanke på verksamhetens
omfattning och hur den faktiskt fungerar; så är det naturligare att Glada
Hudikteatern omvandlas från en daglig verksamhet till en kulturverksamhet
inom kultur- och fritidsnämndens uppdrag. Social- och omsorgsnämndens har
behandlat ärendet den 22 september 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 2020 att begära
yttrande från kultur-och fritidsnämnden. Den 21 oktober beslutade kultur- och
fritidsnämnden att ställa sig positiv till att överta Glada Hudikteatern inklusive
de pågående projekten.
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Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar verksamhetschef Maria Ström
Åslund och förvaltningschef Anna Lindqvist i ärendet.
Beslutsgång
Henrik Berglund Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
följande tillägg:
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att löpande följa upp resultatet
av beslutet om ändrad huvudman för Glada Hudikteatern,
att uppföljningen redovisas på kommunstyrelsens sammanträden i april och
oktober, samt
att teaterverksamhetens deltagares villkor och rättigheter inte ska försämras
som en konsekvens av förändringen.
Gerd Olsson (S), Bo Nilsson (S) Charliene Kiffer Goude (V), Patrik Nilsson
(SD) och Anton Stark (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med
Henrik Berglund Perssons tillägg.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Henrik Berglund
Perssons tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 183
Tjänsteutlåtande 2020-10-15
Kultur- och fritidsnämnden 2020-10-21 § 41
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2020-09-24 § 172
Social- och omsorgsnämnden 2020-09-22 § 74

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Bengt Friberg
Ulrika Wenn
Maria Ström Åslund
Anna Lindqvist
Ekonomienheten
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§ 128

2020-11-10

Dnr 2020-000549 - 042

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv, samt
att det ska träda i kraft redan innevarande år
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 9 juni 2020 § 55 i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett underlag för införande av
resultatutjämningsreserv.
I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin
ekonomiska förvaltning. Där beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning i kommunen.
I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera
delar av ett positivt resultat till resultatutjämningsreserv (RUR). Om kommunen
väljer att tillämpa RUR ska riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även
reglera hur hanteringen av RUR ska ske. Hur man avser att reservera/disponera
medel till/från RUR.
De framtagna riktlinjerna avser den kommunalt skattefinansierade
verksamheten. För VA och avfall gäller att den fullt ut ska finansieras via
taxeavgifter. För den verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen med
hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. Utgångspunkten för dessa
styrdokument ska dock också vara långsiktig god ekonomisk hushållning.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Caroline Schmidt (C) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 180
Tjänsteutlåtande och riktlinjer 2020-10-13
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 129

2020-11-10

Dnr 2020-000309 - 103

Återrapport om samverkan inom IT-området
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 78 att regelbunden återrapportering
om hur arbetet fortskrider ska ske till kommunstyrelsen när det gäller beslutet
om fördjupad samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området.
Kommundirektör Bengt Friberg redovisar från beslutet om fördjupad
samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området och vad som
bland annat är på gång och arbetas med:
- gemensamma licenser gällande stora operativsystem
- gemensamt personaldatasystem
- gemensamt ekonomidatasystem
- e-arkiv
- gemensam IT-support
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§ 130

2020-11-10

Dnr 2018-000157 - 054

Återrapport inköpssamverkan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 74 att återrapport av verksamheten
gällande Inköpssamverkan mellan Hälsinglands kommuner ska ske till
kommunstyrelsen varannan månad.
Kommundirektör Bengt Friberg och ekonomichef Kent Lundquist redovisar
från avtalet med inköpssamverkan i Hälsingland:
- varje kommun är nu inköpsansvarig
- uppfattningen är att det blivit en stor förbättring, framför allt när det gäller
servicenivån, eftersom kommunerna nu jobbar med hela processen
- det finns en del inkörningsproblem
- de avtal som tecknas kommer att redovisas i kommunstyrelsen varannan
månad.
.
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§ 131

2020-11-10

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Följande frågor avhandlades vid senaste mötet:
- Information från SISU
- Genomgång av utvecklingsplan
- Skrivelse ang väg 50, 83 och 84
- Presentation och diskussion kring Hälsingeboken, och vägen framåt
- Presentation om Visit Hälsingland/Gästrikland
- Räddningstjänstverksamheten och samverkan i Gävleborg

Sundsvallsregionen

-Ingen ny information finns att ge.

Övrig information

- Smittoläget ökar, även i Hudiksvall sista veckan. Kommunledningen är i
Stabsläge sedan i fredags. En avstämning av läget kommer, som tidigare, att ske
på torsdagar för gruppledare, nämndsordföranden och ordföranden i
kommunens bolag samt kommunfullmäktiges presidium.
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§ 132

2020-11-10

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Protokoll från direktionsmöte 2020-10-02 och delårsrapport Inköp
Gävleborg
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§ 133

2020-11-10

Dnr 41556

Övriga frågor
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) ställer frågor angående planen för äldreboenden och
varför inte politiska beslut följts i samband med upphandlingen.
Henrik Berglund Persson (S) svarar att beslutets intentioner följs och hänvisar
till att ärendet kommer upp på plan- och utvecklingsutskottets sammanträde i
morgon, då mer information kan ges.
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