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Sammanträdesdatum

2020-12-08

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen den 8 december 2020 kl 09:00-12:15

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Jonas Holm (M), 1:e vice ordförande
Caroline Schmidt (C), 2:e vice ordförande (digital närvaro)
Annika Huber (S) (digital närvaro)
Henrik Persson (S) (digital närvaro)
Gerd Olsson (S) (digital närvaro)
Kent Kanon (S), §§ 134-149, 151-152(digital närvaro)
Bengt-Åke Nilsson (C), §§ 134-146 (digital närvaro)
Per Svensson (S), § 150 (digital närvaro)
Håkan Rönström (M) (digital närvaro)
Bibbi Segerbrand (M) (digital närvaro)
Jan-Erik Jonsson (C) (digital närvaro)
Anton Stark (C) (digital närvaro)
Charliene Kiffer Goude (V) (digital närvaro)
Patrik Nilsson (SD) (digital närvaro)
Karin Hansson (C), §§ 147-152(digital närvaro)

Ersättare

Bo Nilsson (S) (digital närvaro)
Per Svensson (S), §§ 134-149, 151-152(digital närvaro)
Andréa Bromhed (MP) (digital närvaro)
Peter Lagerqvist (M) (digital närvaro)
Lars Sjögren (L) (digital närvaro)
Alf Norberg (V) (digital närvaro)
Peter Åkerström (KD) (digital närvaro)
Jim Svensk Larm (S) (digital närvaro)
Bengt-Åke Nilsson (C), §§ 147-152(digital närvaro)
Jörgen Bengtson (C) (digital närvaro)
Nämndsekreterare Helena Löfgren, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundquist, , ekonom Siv Persson, personalchef Maria Larsson, Ronny Olsson
Camp Igge(digital närvaro), verksamhetschef Inger Myrsten, riksbyggen Yvonne
Westerlund

Övriga närvarande

Justerare
Justeringens plats och
tid

Jan-Erik Jonsson
Kommunledningsförvaltningen måndag den 14 december 2020 klockan 15:00.

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Helena Löfgren
Mikael Löthstam
Jan-Erik Jonsson

Paragrafer §§ 134-152
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Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar.
För perioden januari – november 2020 har kommunstyrelsen en positivt utfall
med 7,3 miljoner kronor. Utfallet på helåret förväntas bli lägre än tidigare
prognos som låg på cirka 4,9 miljoner kronor
Beslutsunderlag
Ekonomirapport november 2020
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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. Utfallet per
november uppgår till 117,2 miljoner kronor vilket är 93,8 miljoner kronor
bättre än budget. Ingen ny prognos har gjorts utan nämnderna har sedan
tidigare en negativ avvikelse på årsbudgeten på 22,9 miljoner kronor varav
social- och omsorgsnämnden står för - 35 miljoner kronor. Lärandenämnden
bedöms göra ett bättre resultat på helåret än den senaste prognosen som låg på
+ 3,5 miljoner kronor. Personalchef Maria Larsson meddelar att den korta
sjukfrånvaron ökar inom social och omsorgsförvaltningen. Även
lärandenämnden ser en ökning av sjukfrånvaro.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport november 2020
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Dnr 2020-000599 - 045

Upplåningsramar och kommunal borgen 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2021 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 200 mkr (varav va-renhållning 75 mkr). Kommunens nyupplåning
förorsakas av en hög årlig investeringstakt,
att under 2021 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 32 mkr (varav va-renhållning 8 mkr),
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 135 mkr gällande nyupplåning och med 385 mkr avseende
omsättning av lån. Hudiksvallsbostäder planerar för ett nytt trygghetsboende i
Ängebo. Till detta kommer nybyggnation på Kattvikskajen,
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) 150 mkr gällande nyupplåning och med 2 mkr avseende
omsättning av lån. Bolaget planerar för start av nybyggnation av parkeringshus
och kontor på Kattvikskajen, samt
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 15 mkr gällande nyupplåning samt 4 mkr avseende omsättning av
lån. Behov av nyupplåning förorsakas av att planerad investering i
energieffektivisering under 2020 blev framflyttad till 2021.
Hudiksvalls Kommun har en företagskredit hos Nordea på 200 mkr. Av denna
fördelas vidare till bolagen enligt följande:
Glysisvallen AB
5 mkr
Fastighets AB Glysis
20 mkr
Forssågruppen AB
1 mkr
Hudiksvalls Näringslivs AB 1 mkr
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om ärendet. Enligt
kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis beslut
om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar för
kommunens egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 194
Tjänsteutlåtande 2020-11-04
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000596 - 060

Firmateckning 2021
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Jonas Holm, jämte kommundirektör Bengt
Friberg eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk
chef Jan Kroppegård, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka,
utföra och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar,
exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag,
samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm,
kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna
Magnus Kaulich, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg,
Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena Johansson. Ordinarie attestant skall
alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Magnus Kaulich, Anna-Maria Berglund, Jenny
Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena
Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Tina Hallin
och Elisabeth Gafvelin att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Magnus Kaulich, Anna-Maria Berglund, Jenny
Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena
Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Tina Hallin
och Elisabeth Gafvelin att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets
allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets
allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
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stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms
musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Magnus Kaulich, Jenny Lindberg, Erik Andersson och Ulrika
Sundberg att, två i förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal
som berör kommunens medelsförvaltning och penninghantering
(Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommundirektör Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att, två i förening, uppta nya lån och
omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna
skuldförbindelse,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommundirektör Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att två i förening, teckna borgen
inom av kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande ny upplåning och
omsättning av lån för kommunens bolag.
Sammanfattning
Föreligger förslag till firmateckning 2021.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 192
Tjänsteutlåtande 2020-11-04
Beslutet skickas till

Ekonomienheten
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Dnr 2020-000625 - 045

Borgensavgift och kredittillägg för kommunens
finansiella koncern från och med 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för de lån som upptas mot kommunal borgen enligt fastställda årliga ramar
ska marknadsmässig borgensavgift tas ut av koncernens företag.
Borgensavgiften beräknas enligt modell framtagen av Söderberg & Partners,
samt
att koncernföretagen ska erlägga kredittillägg på utnyttjad koncernkredit
med 0,1 %.
Sammanfattning
Enligt EU-regler och skatteregler ska kommuner i de fall de går i borgen för
kommunala bolag ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den
ekonomiska fördel det innebär för bolagen. Det är inte tillåtet att ge
kommunala bolag en konkurrensfördel genom att subventionera deras
finansiering. Avgiften får varken vara för hög eller för låg vilket skulle kunna
betraktas som otillåten värdeöverföring.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-29 § 193
Tjänsteutlåtande 2020-11-11
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000669 - 026

Avtal om utökad samverkan om gemensam
företagshälsovård
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att en utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region
Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1
januari 2021.
att upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med
den 1 januari 2021.
att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021 samt
att nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo
kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns
kommun upphör att gälla den 31 december 2020.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun anslöt sig till en gemensam nämnd för samverkan inom
företagshälsovårdsfrågor 2016. Hofors kommun och Söderhamns kommun har
ingått i nämnden sedan 2018. Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den
gemensamma nämnden. Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med
ett nytt avtal. Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021. De
särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet. Region Gävleborg är värdkommun för
nämnden.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-11-24, Avtal
Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige
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Dnr 2013-000030 - 360

Riktlinjer för vatten- och avloppsplan (VA-policy, VAriktlinjer och VA-översikt)
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Riktlinjer för VA
Sammanfattning
Riktlinjerna för VA förtydligar vad som beslutats i VA-policyn. VA-riktlinjerna
innehåller även tidsatta åtgärder där respektive ansvarig nämnd anges.
Kommunstyrelsen ansvarar för att en aktualisering och revidering av VA-policy
och tillhörande riktlinjer genomförs vart fjärde år eller tidigare om
förutsättningarna ändras så mycket att behov av revidering uppstår.
Förändringar i VA-policy beslutas av kommunfullmäktige och förändringar i
Riktlinjer för VA beslutas av kommunstyrelsen.
Målsättningen med arbetet med VA-policy och dess tillhörande riktlinjer för
VA är att skapa långsiktigt styrande dokument som ger vägledning i arbetet för
kommunens VA-försörjning. Ett mer övergripande mål är att minska
miljöbelastningen och därmed möjliggöra för en långsiktigt hållbar
bebyggelseutveckling samt att skapa förutsättningar för en utveckling av
attraktiva områden för boende och andra verksamheter.
Under hösten 2019 fick berörda nämnder och länsstyrelsen möjlighet att lämna
synpunkter på riktlinjerna. Därefter har förslaget omarbetats och det nya
förslaget har därefter förankrats i den politiska styrgruppen för ekologisk
hållbarhet. Styrgruppen ekologisk hållbarhet föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta Riktlinjer för VA.
På allmänna utskottets sammanträde 20 oktober §104 beslutades det att VAchef Anna-Karin Ragnarsson kallas till plan- och utvecklingsutskottet den 24
november 2020 för att redogöra kring åtgärden Bilda vattenskyddsområde
Södra Dellen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-11-24 § 112
Reviderat Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Plan- och utvecklingsutskottet 2020-10-20 § 104
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VA-översikt 2020-10-20
Riktlinjer 2020-07-02
Bilaga 1-3 2020-07-02

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Miljö-och räddningsnämnden
Byggnadsnämnden
Svågadalsnämnden
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Dnr 2020-000616 - 353

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten till industriområdet västra
Medskog
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar.
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten till industriområdet västra Medskog enligt förslaget,
att VA-verksamheten påbörjar planering och utförande av utbyggnaden, samt
att kostnaden för utbyggnaden, grovt uppskattad till 2-3 miljoner kronor,
finansieras av VA-kollektivet genom en utökad investeringsram under
projekttiden.
Sammanfattning
En ny detaljplan för fastigheten Mo 3:28 antogs i kommunfullmäktige den 27
april 2020. Syftet med planen är att möjliggöra för olika former av verksamheter
i området. Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten, men i direkt närhet till det kommunala
ledningsnätet.
Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen drar
fram en kommunal ledning till fastighetsgränsen för de fastigheter som hamnar
inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan med
anslutningsavgifter och bestämmelser för anslutning till den allmänna VAanläggningen.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 202
Tekniska nämnden 2020-11-02 § 67
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-11-02
Karta 2020-11-02
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000560 - 522

Särskilt bidrag till bredband för allmänna
samlingslokaler
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunen förlänger erbjudandet om ett särskilt bidrag för
bredbandsanslutning för ägarföreningar till prioriterade allmänna
samlingslokaler,
att beslutet förlängs från 20210101 till 20231231,
att kommunen betalar 50 % av anslutningskostnaden, dock maximalt 10 000 kr,
samt
att kostnaderna täcks av kommunstyrelsens oförutsedda medel.
Sammanfattning
Ägarföreningar till de i Hudiksvalls kommun prioriterade samlingslokalerna har
erbjudits möjlighet att söka särskilt bidrag för bredbandsanslutning utförd
under åren 2018-2020 enligt beslut av kommunstyrelsen 2018-02-06 § 6.
Bidraget är oberoende av leverantör. Erbjudandet innebär att kommunen, mot
särskild ansökan, betalar 50 % av anslutningskostnaden, dock maximalt 10 000
kr. Överskjutande del bekostas av föreningen. Nu förlänger kommunen detta
erbjudande till och med 31 december 2023.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 198
Tjänsteutlåtande 2020-10-20
Kommunstyrelsen 2018-02-06 § 6
Beslutet skickas till

Stads- och landsbygdsstrateg
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Dnr 2020-000563 - 406

Taxa enligt tobakslagen - Avgifter gällande försäljning
av tobak
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avgift för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara 3 000 kr vid
innehav av en butik i Hudiksvalls kommun,
att avgift för mindre förändringar i bolagets ytterligare butiker, som sker vid
samma tillfälle som ovanstående, ska vara 500 kr per butik, samt
att taxan årligen, från och med 2021, indexuppräknas med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sammanfattning
1 juli 2019 kom en ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). I samband med att den nya lagen trädde i kraft beslutade
Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner om nya taxor och avgifter. Enligt
denna lag är butiker med tillstånd att sälja tobak skyldiga att anmäla
förändringar till kommunen.
Under året har tillståndsenheten uppmärksammat att inflödet av
styrelseförändringar varit stort. Större ändringar som bolagsändring där bolaget
säljs i sin helhet finns med i nuvarande avgifter och kostar 6 000 kr.
Tillståndsenheten anser att arbetsinsatsen vid de mindre förändringarna,
styrelseförändringar, utökning med e-handel med mera är mindre omfattande
och inte motsvarar en kostnad på 6 000 kr.
Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen ska kommunerna inte ta ut
högre avgift än de som motsvarar tjänster som de tillhandahåller. Förvaltningen
beräknar att den här sortens utredningar tar ca två-tre timmar vilket motsvarar
en avgift på 3 000 kr.
När ett bolag med flera butiker i Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner gör
en mindre ändring i styrelsen berör det alla bolagets butiker i kommunerna. Vid
dessa tillfällen blir arbetsinsatsen mindre per butik än om butikerna skulle höra
till olika bolag. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att en avgift på 3
000 kr tas för första butiken och sedan ett tillägg på 500 kr/butik i samma
kommuner för att täcka olika administrationskostnader.
Förvaltningen föreslår även att det vid större förändringar tas ut en liknande
avgift som vid mindre, det vill säga när ett bolag driver flera butiker
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Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner tas en avgift på 6 000 kr ut för första
butiken och sedan ett tillägg på 500 kr/butik.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag med ändring av
årtal till 2021.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 205
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 2020-10-08 § 52
Avgift 2020-10-08
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000635 - 252

Förvärv av del av fastigheten Sörrå 4:3
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köpeavtal med Lars och Anna Jonsson, angående
förvärv av del av fastigheten Sörrå 4:3, samt att uppdra till mark- och
exploateringsenheten att verkställa beslutet när villkoren är uppfyllda, samt
att godkänna köpeskillingen på 4 617 500 kr.
Sammanfattning
Ett planprogram håller på att tas fram vid Södra infarten, Östra Medskog. Som
en del i det arbetet har kommunen tidigare förvärvat mark inom området och
har nu fått möjligheten att förvärva ytterligare, som mark- och
exploateringsenheten bedömer, strategiskt bra placerad mark. Markområdet är
beläget i direkt anslutning till R84, både i norr och söder, se kartbilaga i
köpeavtalet. Köpeskillingen föreslås bli på 4 617 500 kr som beräknats utifrån
markpriset 50 kronor per kvm samt en ersättning på 250 000 kr för tillhörande
skog. Fastigheten är ca 87 350 kvm.
Syftet med markförvärvet är att möjliggöra detaljplaneläggning av de
verksamhetsområden som planprogrammet pekar ut.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-11-24 § 118
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Avtal 2020-11-12

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000750 - 035

Elektroniskt medborgarförslag om att förbjuda tiggeri
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå medborgarförslaget
Reservationer

Patrik Nilsson (SD) reserverar sig mot förslaget.
Sammanfattning
Mikael Mahlberg, Hudiksvall, har lämnat ett elektroniskt medborgarförslag om
att förbjuda tiggeri. Kommunfullmäktige har beslutat att kommunstyrelsen ska
handlägga och besluta om förslaget.
Kommunledningsförvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande skrivit om rättsliga
förutsättningar, generella frågeställningar och erfarenheter kopplade till tiggeri
och mänskliga rättigheter. Det finns också ett avsnitt om tiggeri i Hudiksvalls
kommun.
Samlad bedömning

Förslaget till att införa ett tiggeriförbud i Hudiksvalls kommun har, som
förvaltningen uppfattar det, ett gott syfte, nämligen att förhindra den
brottslighet såsom människohandel och trafficking som enligt förslaget
förknippas med tiggeri. Vidare anför förslagsställaren att en majoritet av
svenska folket vill förbjuda tiggeri och att kommunen på den grunden ska
införa ett förbud.
Precis som förslagsställaren anger är frågan om att införa ett tiggeriförbud
komplex. Alla vill nog att de människor som tvingas försörja sig genom tiggeri
ska finna en tryggare inkomstmöjlighet och bättre bostadsförhållanden än vad
som kan vara fallet idag. Frågan är dock om ett tiggeriförbud är lösningen.
Kommunen kan med stöd av den refererade domen i Högsta
förvaltningsdomstolen införa tiggeriförbud på vissa platser och under vissa
förutsättningar. Motsattvis gäller att tiggeriförbud sannolikt inte kan införas på
andra platser, dvs tiggeriet kan byta geografi.
Men den kanske viktigaste frågan är den rent principiella. Hudiksvalls kommun
anser sig vara en så kallad MR-kommun (mänskliga rättigheter-kommun).
Frågor som är diskutabla utifrån perspektivet mänskliga rättigheter och
diskriminering bör närmas med ett stort säkerhetsavstånd om kommunen
menar allvar med engagemanget i mänskliga rättigheter. Detta talar för att
medborgarförslaget ska avslås.
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Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Henrik Berglund Persson (S), Kent Kanon (S), Charliene
Kiffer Goude (V), Jan-Erik Jonsson (C), Anton Stark (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag. Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej, antingen till allmänna
utskottets förslag eller till Patrik Nilssons (SD) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Patrik Nilsson (SD) reserverar sig mot förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-29 § 207
Tjänsteutlåtande 2020-07-07
Medborgarförslag 2019-11-06
Beslutet skickas till

Förslagsställaren
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Dnr 2020-000630 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i kommunstyrelsens arbetsutskott och ersättare i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott
Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goudes anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott och uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott från och med 1 februari 2021,
samt
att ny ledamot i arbetsutskottet samt plan- och utvecklingsutskottet utses vid
senare tillfälle.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag
från och med 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Skrivelse - entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Charliene Kiffer Goudes
Annika Forslin
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Dnr 2020-000631 - 102

Begäran om entledigande som ledamot i styrgruppen
för ekologisk hållbarhet, Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goudes anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i styrgruppen för ekologisk hållbarhet från och med 1 februari 2021,
samt
att ny ledamot till gruppen för ekologisk hållbarhet utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag
från och med 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Skrivelse - entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Charliene Kiffer Goudes
Annika Forslin
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Dnr 2020-000632 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Hälsingerådet, Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goudes anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i Hälsingerådet från och med 1 februari 2021, samt
att ny ledamot i Hälsingerådet utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag
från och med 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Skrivelse - entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Charliene Kiffer Goudes
Annika Forslin
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Rapport från Linköpings universitet: Den lokala politikerns bildningsarenor
2. Aktörsgemensam inriktningsöverenskommelse för Gävleborgs län gällande
hanteringen av covid-19 2020-000487 169
3. Förslag till gemensam tillämpning av lokala allmänna råd för kommunala
verksamheter tom. den 13 december 2020. Dnr 2020-000668 106
4. Hälsingerådets protokoll 2020-10-21 med bilagor
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Dnr 2020-000254 - 044

Camp Igge, Iggesunds IK - Ändrade
finansieringsförutsättningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Iggesunds IK:s begäran om ett ränte- och amorteringsfritt lån,
att lånet till Iggesunds IK om 10 miljoner kronor skrivs av med 500 tkr per år
under 5 år (2020–2024). Därefter görs en ny prövning, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under kommande 5 år ha
årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status.
Jäv

Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets beredning eller
beslut.
Reservationer

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Karin Hansson (C) och Anton
Stark (C) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Lånet upptogs den 20 juni 2011, § 122 Kommunfullmäktige, och uppgår till 10
miljoner kronor. Lånet finansierade uppförandet av en inomhushall på
Movallen, kallad Camp Igge Arena. Anläggningen kostnadsberäknades till 33,5
miljoner kronor. Initialt beslutades att lånet skulle amorteras med 500 tusen
kronor per år från och med 2015. Kommunfullmäktige beslutade sedan 2015 §
128 att flytta fram första amorteringstillfället på det amorteringsfria lånet till
2020. Kommunen har sedan några år tillbaka nya riktlinjer som inte medger att
bevilja föreningar ränte-och amorteringsfria lån.
Iggesunds IK har inkommit med en begäran om att det lån kommunen
beviljade 2011 skrivs av med anledning av att föreningen inte har den ekonomi
som tillåter att lånet amorteras av. Företrädare från kommunen träffade
företrädare för föreningen den 23 juni för att skapa sig en bild över föreningens
ekonomiska förutsättningar att följa tidigare beslutad amorteringsplan. Mötet
visade på att det för närvarande inte finns ekonomiska förutsättningar att följa
amorteringsplanen.
Med anledning av Iggesunds IK:s ekonomiska situation och att föreningens
förutsättningar försämrats sedan anläggningen uppfördes så föreslås därför att
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Kommunstyrelsen

lånet istället skrivs av med 500 tkr per år under 5 år och att kommunstyrelsen
har årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status. Därefter görs en förnyad prövning huruvida lånet ska
fortsätta att skrivas av eller om förutsättningar finns för återbetalning.
Förvaltningens motivering

Genom förslaget medverkar kommunen till att Iggesunds IK ges
förutsättningar att fortsätta drifta anläggningen i egen regi. Genom denna
åtgärd skapas förutsättningar för att Iggesunds IK och Camp Igge kan fortsätta
och utveckla verksamheten. Satsningen som kommunen stod bakom med
beslutet att låna ut 10 miljoner kronor till Iggesunds IK är en del av satsningen
på Iggesund som besöksmål och att utveckla idrottsturism genom att föreningar
förlägger träningsläger i anläggningen. I förlängningen gynnar det näringen och
stärker Iggesund och kommunen som besöksmål.
I det pågående översiktsplanearbetet är Iggesund viktig som nod för den södra
kommundelens utveckling inte minst med tanke på service, handel och
besöksnäring. Föreningen är en viktig aktör i kommunens kommande arbete
för att tillsammans med övrigt föreningsliv, företag, polis, skola och
fritid/kultur motverka och förebygga den sociala problematik som finns i
samhället.
Ärendets beredning under hösten 2020

Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober § 124 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunledningsförvaltningen har
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kompletterat ärendet med en
skrivelse som avser ge svar på de frågor som avser återremissen.
Beslutsgång
Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets beredning och
beslut.
Per Svensson (S) och Jonas Holm yrkar bifall allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar:
-

att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag en gång per kvartal
inhämta redovisning från föreningen i syfte att få information om
föreningens ekonomiska status,

-

att flytta fram första amorteringstillfället till år 2024,

Charliene Kiffer Goude (V), Patrik Nilsson (SD) och Alf Norberg (V) yrkar
bifall till Jan-Erik Jonssons (C) förslag.
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Ordförande framställer proposition om bifall eller ej, antingen till allmänna
utskottets förslag eller till Jan-Erik Jonssons (C) förslag och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Karin Hansson (C) och Anton
Stark (C) reserverar sig mot beslutet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 195
Skrivelse 2020-11-16
Resultat 2020-11-16
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 124
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 103
Allmänna utskottet 2020-09-24 § 170
Tjänsteutlåtande 2020-09-16
Årsredovisning 2019 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-05-12 § 47
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Kommunstyrelsen 2015-09-30 1 128
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 122
Årsberättelse år 2018 2020-05-15
Skuldförbindelse 2020-05-14
Protokoll årsmöte 2019-03-21, 2020-05-15
Ansökan 2019-02-07
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000296 - 735

Nytt vård- och omsorgsboende Björkberg
Kommunstyrelsen beslutar
att utse kommunens ombud vid årsstämman för Kooperativ hyresrättsförening
Skyttegillet i Hudiksvall,
att Hudiksvalls kommun och Riksbyggen tecknar stiftaravtal som reglerar syfte
och mål med föreningen, enligt bilaga 9, samt
att Hudiksvalls kommun tecknar ett samverkansavtal med föreningen, enligt
bilaga 7.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun säljer nedanstående fastigheter till Kooperativ
hyresrättsförening Skyttegillet i Hudiksvall enligt senare upprättat köpekontrakt
för Skyttegillet 3:8, Skyttegillet 3:9 och Östanbräck 31:11,
att Hudiksvalls kommun tillsammans med Riksbyggen stiftar en kooperativ
hyresrättsförening med namnet Kooperativ hyresrättsförening Skyttegillet i
Hudiksvall,
att Hudiksvalls kommun lämnar kommunal borgen på 312 mnkr till Kooperativ
hyresrättsförening Skyttegillet i Hudiksvall för finansiering av de föreslagna
åtgärderna för ett särskilt boende med 96 lägenheter,
att Hudiksvalls kommun utser tre ordinarie styrelseledamöter samt tre ersättare
i föreningen. Vidare uppdrar Kommunfullmäktige till nämnda ledamöter att
verka för att genomföra projektets redovisade förslag,
att Hudiksvalls kommun antar föreslagna stadgar för föreningen, enligt bilaga 8,
samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att hantera och samordna de frågor som
under byggnadstiden ankommer på kommunen samt löpande följa upp hur
projektet fortlöper.
Reservationer

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Karin Hansson (C) och Anton
Stark (C) reserverar sig mot beslutet.
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Sammanfattning
Kommunen står inför många stora utmaningar. Den största är utvecklingen av
demografin där andelen äldre kommer att öka samtidigt som det finns ett stort
investeringsbehov. Framtida investeringsbehov är som störst inom social-och
omsorgsnämnden och lärandenämndens verksamhetsområden. Med
utgångspunkt från kommunens inriktnings- och handlingsplan för 2019-2027
för äldres boende så ryms flera förslag till åtgärder. En åtgärd inom ramen för
denna plan är att tillskapa 100 moderna och funktionella bostäder. Genom
omvärldsanalyser har det visat sig att Riksbyggen har stor erfarenhet och en
gedigen kunskap att bygga sådana bostäder inom ramen för boendeformen
kooperativ hyresrätt. Denna modell för samverkan innebär också att
kommunen inte behöver finansiera boende över sin egen investeringsbudget.
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 11 november 2020 § 106 att skicka
ärendet på remiss till Social- och omsorgsnämnden som yrkar bifall till
förslaget.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag med
ändring att näst sista attsatsen för kommunfullmäktiges förslag, flyttas högst
upp i beslutet.
Gerd Olsson (S), Annika Huber (S) och Henrik Berglund Persson (S) yrkar
bifall till Jonas Holms förslag.
Peter Åkerström (KD) vill få antecknat till protokollet att han stödjer bifall till
Jonas Holms (M) förslag.
Sammanträdet ajourneras klockan 11:50 och återupptas klockan 12:00.
Caroline Schmidt (C) yrkar på återremiss för:
-

att alternativa lokaliseringar ska utredas i enlighet med
kommunstyrelsens beslut 2019-10-15 § 162,

-

att alternativa upplåtelseformer ska utredas ex vanlig hyresrätt i enlighet
med kommunstyrelsens beslut 2019-10-15 § 162,

Ordförande framställer proposition om bifall eller ej, antingen till plan och
utvecklingsutskottets förslag med ändring eller till Caroline Schmidts (C) förslag
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt plan och utvecklingsutskottets
förslag med Jonas Holms ändring.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets förslag 2020-11-24 § 119
Social- och omsorgsnämnden 2020-11-17 § 117, yrkande centerpartiet 2020-1117, tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-11-17,
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tjänsteutlåtande 2020-11-10, skiss 2020-11-06, stiftaravtal 2020-11-06, stadgar
2020-11-06, samverkansavtal 2020-11-06, programhandling 2020-11-06,
långtidsprognos 2020-11-06, föreningskalkyl 2020-11-06, kartor 2020-11-06,
prognos 2020-11-06, beslutsunderlag 2020-11-06 och protokoll styrgruppsmöte
2020-11-02
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Social- och omsorgsförvaltningen
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Dnr 2020-000604 - 735

Förstudie äldreboende Delsbo
Kommunstyrelsen beslutar
att i samarbete med social- och omsorgsnämnden genomföra en förstudie kring
behovet av vård och omsorgsboende för äldre i Delsbo med omnejd, samt
att förstudien ska vara genomförd 2021-03-01
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15 ”att ytterligare se över geografisk
placering av nya vård och omsorgsboenden med hänsyn taget till behov och
översiktsplanen.” Bakgrunden var den ”Inriktnings- och handlingsplan för
äldreboende åren 2019-2027” som arbetades fram under våren 2019 och som
antogs av kommunfullmäktige 2020-10-28. I den framkom bland annat behov
av trygghetsboenden, ytterligare vård- / omsorgsboenden och renovering
alternativt ersättning för några av kommunens befintliga vård/omsorgsboenden. I Hudiksvalls tätort byggs för närvarande Håsta
äldreboende ut med ytterligare 48 platser. Ett nytt demensboende med strax
under 100 platser planeras som ersättning för Tunbacka äldreboende som inte
är anpassat för dagens behov. I det fallet pågår ett planeringsarbete för att se
om det är möjligt att skapa ett boende i form av en kooperativ
hyresrättsförening.
I handlingsplanen framkommer också att det finns ett behov av att utreda
behoven och strukturen för vård-/omsorgsboendena i Delsbo/Bjuråker. För
närvarande finns det tre sådana boenden i området. Det är Edshammar,
Månsbacken och Frejagården. För att närmare se över hur behoven av om- och
nybyggnationer i området ser ut behöver en förstudie genomföras. Såväl
ekonomiska som kvalitativa aspekter ska belysas. Det är angeläget att som ett
alternativ till byggande och ägande i kommunal regi också se över möjligheterna
för privata aktörer att erbjuda vård-/omsorgsboende i form av ordinära
hyresrätter.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Henrik Berglund Persson (S), Gerd Olsson (S) och Jan-Erik
Jonsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Kommunstyrelsen beslutar enligt plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-11-11 § 107
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