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Plats och tid
Beslutande ledamöter

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall och på distans via Teams, tisdagen 13 april 2021
kl 09:00- 14:00
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Berglund Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M) § 47-52, 54-73
Bibbi Segerbrand (M)
Peter Lagerqvist (M) § 53
Caroline Schmidt (C) § 47-52, 54-73
Jan-Erik Jonsson (C)
Anton Stark (C)
Bengt-Åke Nilsson (C) § 47-59, 61-73
Ulrica Högbergh (V)
Alf Norberg (V)
Joel Nordkvist (V) § 53, 60
Yvonne Andersson (SD)

Ersättare

Bo Nilsson (S)
Per Svensson (S)
Jim Svensk Larm (S)
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M) § 47-52, 54-73
Joel Nordkvist (V) § 47-52, 54-59, 61-73
Lars Sjögren (L)
Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria Larsson, kvalitetsstrateg Annika Lindfors,
förvaltningschef Marie Palmgren, planeringschef Hans Gyllow, mark- och
exploateringsingenjör Jonas Jonsson och markingenjör Emma Norberg

Justerare
Justeringens plats och
tid

Alf Norberg (V)
Kommunledningsförvaltningen, 2021-04-16

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer §§ 47-73
Pia Embretsén

Ordförande
Mikael Löthstam
Justerare
Alf Norberg

Protokoll ks 0413 (Signerat)

Sida 1 av 44

Sida

2(43)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-04-13

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-04-13
Datum då anslaget
publiceras

2021-04-16

Datum då anslaget
tas bort

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsstaben

2021-05-07

Underskrift
Pia Embretsén

Protokoll ks 0413 (Signerat)

Sida 2 av 44

PROTOKOLL

Sida

3(43)

Sammanträdesdatum

2021-04-13

Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 47 Dnr 2016-000184 - 000
Godkännande av dagordning .......................................................................... 5
§ 48 Dnr 2021-000001 - 042
Uppföljning av kommunens och kommunstyrelsens ekonomi mm ......... 6
§ 49 Dnr 2021-000200 - 042
Redovisning av orsaken till kraftigt ökade kostnader inom social- och
omsorgsnämndens verksamhetsområde ........................................................ 7
§ 50 Dnr 2021-000112 - 042
Årsredovisning 2020 Hudiksvalls kommun och nämndernas
verksamhetsrapporter 2020 ............................................................................. 9
§ 51 Dnr 2020-000125 - 100
Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020 ................................................ 10
§ 52 Dnr 2021-000103 - 106
Inbjudan till medlemskommun/region till öppen nominering till
Norrlandsförbundets styrelse, länsgrupper och valberedning .................. 12
§ 53 Dnr 2021-000153 - 106
Fortsatt medverkan i utvecklingen av den regionala
inkubatorverksamheten Movexum ............................................................... 13
§ 54 Dnr 2021-000074 - 433
Remiss av SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och
naturvård i skogen ........................................................................................... 14
§ 55 Dnr 2021-000094 - 106
Medfinansiering Leaderområde 2022-2028 ................................................. 18
§ 56 Dnr 2021-000102 - 276
Förfrågan om medlemskap BiodrivMitt ...................................................... 19
§ 57 Dnr 2021-000084 - 046
Stiftelsen Järvsöfaks ........................................................................................ 21
§ 58 Dnr 2020-000703 - 791
Insatser för att mildra effekterna av ökande arbetslöshet i Hudiksvalls
kommun............................................................................................................ 22
§ 59 Dnr 2020-000064 - 004
Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen ............................................. 23
§ 60 Dnr 2021-000174 - 107
Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för
Fiberstaden AB ................................................................................................ 24
§ 61 Dnr 2021-000159 - 600
Skolchefer i Hudiksvalls kommun ................................................................ 26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ks 0413 (Signerat)

Sida 3 av 44

PROTOKOLL

Sida

4(43)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-04-13

§ 62 Dnr 2021-000115 - 190
Förvaltarenhet - en alternativ rekrytering av ställföreträdare.................... 28
§ 63 Dnr 2021-000007 - 001
Organisation av visselblåsarfunktionen ....................................................... 29
§ 64 Dnr 2020-000705 - 214
Detaljplan för Helenedal 2:4 i Hudiksvalls kommun ................................. 30
§ 65 Dnr 2021-000158 - 008
Redovisning av obesvarade motioner .......................................................... 32
§ 66 Dnr 2018-000047 - 008
Motion - Bevara Rysstugans historiska värde och ta tillvara dess turistiska
potential ............................................................................................................ 33
§ 67 Dnr 2021-000181 - 102
Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma 2021...................... 34
§ 68 Dnr 2021-000215 - 019
Utlottning av småhustomter .......................................................................... 35
§ 69 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information....................................................................................................... 37
§ 70 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .................................................................... 38
§ 71 Dnr 2021-000167 - 001
Utveckling av varumärke, Hudiksvallsbostäder .......................................... 39
§ 72 Dnr 2020-000596 - 060
Firmateckning 2021 ........................................................................................ 41
§ 73 Dnr 2021-000224 - 215
Fråga om Galgberget och avverkningen av skog klassat som
nyckelbiotop..................................................................................................... 43

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ks 0413 (Signerat)

Sida 4 av 44

PROTOKOLL

Sida

5(43)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 47

2021-04-13

Dnr 2016-000184 - 000

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet får tas upp vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Ulrica Högbergh (V) initierar ärende gällande Galgberget och avverkningen av
skog klassat som nyckelbiotop. Ordförande tar upp ärendet under dagens
sammanträde under paragraf 73.
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§ 48

Dnr 2021-000001 - 042

Uppföljning av kommunens och kommunstyrelsens
ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om det ekonomiska läget för
Hudiksvalls kommun. Nämndernas utfall gentemot budget för mars 2021 är
-24,2 miljoner kronor.
Personalchef Maria Larsson rapporterar att sjukfrånvaron är 7,7%, detsamma
som samma period år 2020.
Kommundirektör Bengt Friberg informerar att kommunstyrelsen har ett utfall
på + 8,8 miljoner kronor. Överskottet beror till stor del på ökade hyresintäkter
för stadsnätet med anledning av förtätning inom främst Hudiksvalls tätort samt
projekt och utbildningar som inte genomförts, vakanta tjänster och minskade
intäkter på Kulturhuset samt osäkerhet i periodiseringen av
rekryteringsenhetens budget.
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§ 49

2021-04-13

Dnr 2021-000200 - 042

Redovisning av orsaken till kraftigt ökade kostnader
inom social- och omsorgsnämndens
verksamhetsområde
Kommunstyrelsen beslutar
att social och omsorgsnämnden under maj, juni och september lämnar skriftliga
rapporter till kommunstyrelsen gällande åtgärder för att få en ekonomi i balans.
Redovisningarna ska vara skriftliga och konkreta avseende de åtgärder nämnden
och förvaltningen vidtar. Åtgärderna ska ha bäring 2021, effekten av nämndens
och förvaltningens åtgärdsprogram följs upp under kommunstyrelsens
sammanträden enligt plan ovan.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämnden fick vid kommunstyrelsens sammanträde i mars i
uppdrag att vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen skriftligt och
muntligt redovisa orsaken till de kraftigt ökade personalkostnaderna.
Social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S) och
förvaltningschef Marie Palmgren redovisar skriftligt och muntligt kostnader och
prognos för äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen samt vidtagna och
planerade åtgärder.
Caroline Schmidt (C) föreslår vid sammanträdet att en objektiv och oberoende
genomlysning av social- och omsorgsnämndens verksamhet genomförs.
Ordförande Mikael Löthstam (S) redovisar att en oberoende konsult, via ett
ordförandebeslut, redan har engagerats för en snabb och objektiv genomlysning
av nämndens arbete och ekonomi.
Beslutsgång
Ordförande föreslår att social och omsorgsnämnden under maj, juni och
september lämnar skriftliga rapporter till kommunstyrelsen gällande åtgärder för
att få en ekonomi i balans. Redovisningarna ska vara skriftliga och konkreta
avseende de åtgärder nämnden och förvaltningen vidtar. Åtgärderna ska ha
bäring 2021, effekten av nämndens och förvaltningens åtgärdsprogram följs
upp under kommunstyrelsens sammanträden enligt plan ovan.
Ulrica Högbergh (V), Yvonne Andersson (SD), Jan-Erik Jonsson (C) yrkar
bifall till ordförande Mikael Löthstams förslag.
Andrea Bromhed (MP), Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) noterar till
protokollet att de stödjer ordförandens förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2021-03-09 § 22
Rapport från social- och omsorgsnämnden

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Marie Palmgren
Kommunstyrelsen
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§ 50

Dnr 2021-000112 - 042

Årsredovisning 2020 Hudiksvalls kommun och
nämndernas verksamhetsrapporter 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2020, samt
att godkänna en avsättning på 80,9 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv.
Sammanfattning
Kommunen visar i årsbokslutet ett positivt balanskravsresultat på 23,7 miljoner
kronor. Kommunen har under året beslutat om att införa möjlighet att avsätta
en del av resultatet till en resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket för den
möjliggör en maximal avsättning till RUR på 80,9 miljoner kronor vilket förslås
verkställas.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 20
Tjänsteutlåtande 2021-03-24
Årsredovisning 2021-03-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 51

Dnr 2020-000125 - 100

Intern kontrollplan kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen,
att anta föreslagna åtgärder, samt
att följa upp processen Lönesupport.
Sammanfattning
Internkontrollen är fördelad på kommunstyrelsens egen verksamhet och på
övergripande verksamhet. För 2020 har kommunledningsförvaltningen utfört
internkontroll på följande rutiner/processer/system.
Egen verksamhet:
• Planerade åtgärder utifrån PVC rapport avseende granskning intrångsskydd.
• Att GDPR policy, riktlinjer, rutiner efterlevs och är kända i verksamheten.
• Webbtillgänglighet.
• Månadsvis ekonomisk uppföljning och prognos på förvaltningen.
• Säkerställa att processen mellan diariet och förvaltningarna fungerar.
Övergripande verksamhet:
• Ersättning till kommunala förtroendevalda.
• Funktionen vikarietyp i bemanningsverktyget Medvind.
• Elektronisk signering av löner, avdrag och tillägg.
• Lönesupporten.
• Uppföljning av medarbetarundersökningen om upplevelser av kränkande
särbehandling och mobbning.
• Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen.
• Efterlevnad av ny lag om webbtillgänglighet.
• Månadsvis ekonomisk uppföljning och prognos på förvaltningarna.
• Ej attesterade fakturor vid månadsskifte.
• Betalning av leverantörsfakturor i tid.
• Rätt taxor på webben.
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Enligt reglementet ska utfallet bedömas som 3 bra, 2 ok men behöver
förbättras eller 1 mindre bra.
Totalt har 16 processer/rutiner bedömts för kommunstyrelsen övergripande
och den egna verksamheten, varav fem var på den egna verksamheten och elva
på den övergripande. Bedömningen är att av dessa elva processer/rutiner är det
sju processer fungerar bra där ingen ny åtgärd har behövts arbetas fram. Två av
processerna/rutinerna fungerar ok men behöver förbättras. Tre
processer/rutiner fungerar mindre bra. Se bilagda uppföljningsplanerna för
förslag på åtgärder för förbättring. Fyra processer/rutiner har på grund av den
pågående pandemin inte kunnat bedömas eller kontrolleras, däremot har vissa
iakttagelser skett på några av dem.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 32
Tjänsteutlåtande 2021-03-16
Internkontroll, uppföljningsrapport KS 2021-03-16
Internkontroll, uppföljningsrapport övergripande verksamhet 2021-03-16

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
Personalenheten
Ekonomienheten
Kvalitetsstrategen
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§ 52

Dnr 2021-000103 - 106

Inbjudan till medlemskommun/region till öppen
nominering till Norrlandsförbundets styrelse,
länsgrupper och valberedning
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera Andrea Bromhed (MP), Mäster Palms gata 2, 824 42 Hudiksvall,
till Norrlandsförbundets styrelse, samt
att nominera Bengt-Åke Nilsson (C), Knösta 21, 824 92 Hudiksvall, till
Norrlandsförbundets valberedning.
Sammanfattning
Norrlandsförbundet erbjuder, i skrivelse, medlemskommunerna en öppen
nominering till Norrlandsförbundets styrelse, länsgrupper och valberedning.
Erbjudandet gäller att nominera personer som vill delta i styrelsen, arbeta med
utvecklingsfrågor i länsgruppen i sitt hemlän och en person att ingå i
förbundets valberedning.
De aktuella valen sker vid digitalt förbundsmöte den 6 maj och nomineringarna
skickas in senast den 26 april.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2021-03-09
Brev från Norrlandsförbundet
Nomineringar Norrlandsförbundet

Beslutet skickas till
Norrlandsförbundet
Andrea Bromhed
Bengt-Åke Nilsson
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§ 53

Dnr 2021-000153 - 106

Fortsatt medverkan i utvecklingen av den regionala
inkubatorverksamheten Movexum
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun fortsätter att medverka i Movexum under tiden 1
januari 2021 till 31 december 2024, samt
att Hudiksvalls Näringslivsbolag (HNA) använder de avsatta medlen i sin
budgetram till Movexum.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har de senaste 10 åren medverkat i den regionala
inkubatorsverksamheten Movexum. Det är en verksamhet som i samarbete
med andra aktörer i Gävleborgs län tillhandahåller kompetens och finansiering
av tillväxtföretags tidiga utvecklingsskeden för att främja och stötta människor
som vill förverkliga innovativa idéer. Hudiksvalls kommun har medfinansierat
Movexum med 500 000 kronor per år.
Hudiksvalls Näringslivsbolag AB (HNA) har i sin budgetram avsatta medel för
detta enligt beslut i kommunstyrelsen den 4 oktober 2016.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Håkan Rönström (M) anmäler jäv och deltar inte vid
handläggning av och beslut i ärendet.
Alf Norberg (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 23
Tjänsteutlåtande 2021-03-16

Beslutet skickas till
Movexum
HNA
Stabschefen
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§ 54

2021-04-13

Dnr 2021-000074 - 433

Remiss av SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna plan- och utvecklingsutskottets förslag till yttrande över
Skogsutredningens betänkande, med följande kompletteringar:
Följande formulering i punkt 3 på sidan 3 i förslaget: "• Alla former av fiske,
yrkesfiske, husbehovsfiske och sportfiske som bedrivs invid Hornslandets
kuststräcka måste fortsatt vara tillåtet i samma utsträckning som idag och ska
inte begränsas av en nationalpark. "
Följande formulering läggs till efter första stycket på sidan tre i förslaget:
”Tillgängligheten i vårt gemensamma naturarv ökar för personer med
funktionsvariationer samt att förbättrad kollektivtrafik tillgängliggör för fler
grupper som idag kanske inte tar sig till Hornslandet.”, samt
att kommunen i det fortsatta arbetet med bildande av en nationalpark på
Hornslandet, som en förutsättning för bildandet, tydligt framför de synpunkter
som finns i kommunens yttrande till skogsutredningen.
Reservationer

Ulrica Högbergh (V) och Alf Norberg (V) reserverar sig till förmån för egna
förslag.
Sammanfattning
Den statliga Skogsutredningen SOU 2020:73 har presenterat sitt betänkande
och Hudiksvalls kommun är en av remissinstanserna. Utredningen handlar om
stärkt äganderätt, mer flexibla skyddsformer och naturvård i skogen. Ett av
förslagen handlar om nya och utvecklade skyddsformer i skogen. I detta ingår
att utöka antalet nationalparker att omfatta fyra nuvarande ekoparker på
Sveaskogs mark. Hornslandet i Hudiksvalls kommun är en av dessa.
För Hudiksvalls kommun blir fokus i yttrandet att pröva frågan om
nationalpark på Hornslandet samtidigt som det ska betonas att detta endast
utgör en mindre del av den omfattande utredningen. I anslutning till förslaget
om Hornslandet för utredningen ett resonemang om hur en nationalpark kan
bidra till ökad naturturism, kriterier för en nationalpark samt förutsättningarna
för att bilda en nationalpark på Hornslandet.
Av yttrandet framgår att kommunen ställer sig positiv till förslaget om att bilda
en nationalpark på Hornslandet under vissa villkor. Hornslandet är verkligen en
pärla som förtjänar att uppmärksammas mer nationellt och även internationellt.
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En nationalpark kan positivt förstärka besöksnäringen i kommunen. De villkor
som kommunen ställer är att det rika friluftsliv som Hornslandet medger i
dagsläget såsom tillgång till bad, spår och leder, bär- och svampplockning,
camping, fritidsfiske och tillgång till vägar måste garanteras. En nationalpark
måste också vara förenlig med kommunens ambitioner om utveckling av
Hölick med faciliteter för besöksnäringen och möjligheter till boende där
kommunen har pekat ut ett LIS-område. Det kustnära yrkesfisket måste värnas.
Kommunen förutsätter att den får delta som aktiv part när de närmare
gränserna för nationalparken ska fastställas.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till yttrandet med följande formulering i punkt
3 på sidan 3 i förslaget: "• Alla former av fiske, yrkesfiske, husbehovsfiske och
sportfiske som bedrivs invid Hornslandets kuststräcka måste fortsatt vara
tillåtet i samma utsträckning som idag och ska inte begränsas av en
nationalpark. "
Ulrica Högbergh (V) yrkar bifall till yttrandet med på följande ändringar i
förslaget:
1. Följande stryks ur yttrandet:
Kommunen tar för närvarande fram ett förslag till ny kommuntäckande
översiktsplan som strax ställs ut på samråd. I detta föreslår kommunen att ovan
nämnda LIS-område utökas eftersom Hölick utgör ett viktigt område att
utveckla både för besöksnäring, boende och rekreation.
2. Följande läggs till:
”Tillgängligheten i vårt gemensamma naturarv ökar för personer med
funktionsvariationer samt att förbättrad kollektivtrafik tillgängliggör för fler
grupper som idag kanske inte tar sig till Hornslandet.”
3. Följande stycke stryks ur yttrandet:
Den stora farhåga som kommunen hyser är att ett framtida nationalparksbeslut
kommer att medföra betydande inskränkningar i intressena kopplade till
friluftsliv, yrkesfiske, boende samt regional och kommunal utveckling.
ersätts med följande:
Ett framtida nationalparksbeslut kan komma att medföra inskränkningar i
intressen kopplade till det kustnära småskaliga yrkesfisket, boende samt regional
och kommunal utveckling.
4. Följande stryks ur yttrandet:
För att kommunen fortsatt ska ha en positiv inställning till
nationalparksbildandet fordras att följande intressen beaktas i en fortsatt
process:
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• Det rörliga friluftslivet måste fortsatt ha god tillgång till ordnade badplatser,
spontanbad, vandringsleder, bilvägar, cykling, fiske, jakt etc.
• Det måste finnas möjlighet att utveckla områden för bostäder,
besöksnäringsanläggningar och anläggningar för rekreation intill naturreservatet.
Särskilt vill kommunen betona möjligheten för sådan utveckling i
Hölicksområdet där det redan finns ett LIS-område som bör ges möjlighet att
utökas. Även i Arnöviken måste det finnas fortsatta möjligheter att utveckla
bebyggelsen, både vad avser boende och besöksnäring. Ökade
boendemöjligheter är en del i kommunens arbete med att främja utvecklingen
på landsbygden. Boenden skapar trivsel och trygghet och kan utgöra underlag
för till exempel kollektivtrafik, försäljning och arbetskraftsförsörjning i
besöksnäringsanläggningar vid nationalparksområdet.
• Yrkesfisket som bedrivs invid Hornslandets kuststräcka måste fortsatt vara
tillåtet och ska inte begränsas av en nationalpark
ersätts med:
Kommunen vill vara tydliga med att följande behöver beaktas i den fortsatta
processen:
• Det rörliga friluftslivet måste fortsatt ha god tillgång till ordnade badplatser,
spontanbad, vandringsleder, bilvägar, cykling, viss jakt och fiske.
• Det måste finnas möjlighet att utveckla områden för bostäder,
besöksnäringsanläggningar och anläggningar för rekreation intill naturreservatet.
• Det kustnära, småskaliga yrkesfisket med lokal förädling som bedrivs invid
Hornslandets kuststräcka måste fortsatt vara tillåtet.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till Håkan Rönströms förslag.
I följande diskussion har Caroline Schmidt (C) funderingar på det fortsatta
arbetet framåt och det framkommer att kommunens beslut också bör fastställa
att kommunen i det fortsatta arbetet med bildande av en nationalpark på
Hornslandet, som en förutsättning för bildandet, tydligt framför de synpunkter
som finns i kommunens yttrande till skogsutredningen.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Håkan
Rönströms tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Ulrica
Högberghs tilläggsförslag nr 2, rörande tillgängligheten för personer med
funktionsvariationer mm, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Ulrica
Högberghs tilläggsförslag nr 1, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
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Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Ulrica
Högberghs tilläggsförslag nr 3, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Ulrica
Högberghs tilläggsförslag nr 4, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till hela yttrandet
med ovanstående kompletteringar, och finner att kommunstyrelsen bifaller
detta.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottet 2021-04-08 § 37
Tjänsteutlåtande
Förslag till yttrande
Remiss
SOU 2020:73

Beslutet skickas till
Planeringschefen
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§ 55

Dnr 2021-000094 - 106

Medfinansiering Leaderområde 2022-2028
Kommunstyrelsen beslutar
att medfinansiera Leader för programperioden 2022-2028 med högst
1 788 126 kr,
att medfinansiering sker genom att beloppet beaktas i budgetarbetet för 2022
och framåt, samt
att beslutet gäller under förutsättning att övriga medfinansiärer och
jordbruksverket beviljar medel enligt projektansökan.
Sammanfattning
Leader är en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. I
varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal
utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för
insatser. Metoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer inom
ett område. Hudiksvalls kommun har deltagit i Leaderprogram sedan 1996 med
mycket gott resultat. Under pågående Leader programperiod 2014-2021 har
kommunen investerat 1 788 126 kr. Utfallet för denna period var ca 2,8 mkr i
beviljade projektstöd inom kommunen. De projekt som beviljats och avslutats
är: Utvecklingsplan Dellenbygden, Yoga för omsorg och hälsa, Utvecklingsplan
för matfisk i Svågadalen, Delsbo Electric, Utegym Svågadalen, Stråsjö medeltida
örtaträdgård, förstudie textilier och till sist speedprojektet LandsbygdsstrukturHudiksvalls kommun.
Den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden omfattar under nya Leader
programperioden 2022-2028 samtliga 6 kommuner i Hälsingland samt del av
Härjedalens kommun. Föreningen ansöker nu av Hudiksvalls kommun att
medfinansiera denna Leader programperiod 2022-2028 med 1 788 126kr. (vilket
är samma summa enligt pågående programperiods budget).
Beslutsgång
Alf Norberg (V) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 24
Tjänsteutlåtande 2021-02-17
Ansökan 2021-02-12
Beslutet skickas till
Stads och landsbygdsstrategen
Ekonomienheten
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§ 56

Dnr 2021-000102 - 276

Förfrågan om medlemskap BiodrivMitt
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun blir bronsmedlem, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utse kommunens
kontaktperson.
Sammanfattning
Föreningen har erbjudit Hudiksvalls kommun att bli medlem. Den 18 februari
2021 beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att ge förvaltningen i
uppdrag att utreda ett eventuellt medlemskap i föreningen BiodrivMitt.
Föreningen har funnits sedan 2009 på initiativ från förtroendevalda i Gävleborg
och Dalarna. Det är den plattform som finns för att driva på omställningen till
en fossilfri fordonssektor i de båda länen. I dag har föreningen ett fyrtital
medlemmar, det är kommuner, företag och privatpersoner. De flesta
kommuner i länet är medlemmar samt Länsstyrelsen Gävleborg. Som medlem
erbjuder föreningen;
• Möjlighet att delta i arbetsgrupper inom nätverket.
• Tillgång till BiodrivMitts kunskapsplattform med experter och affärspartners.
• Möjlighet att ingå i partnerprojekt.
• Omvärldsbevakning – politiska beslut.
• Exponering på BiodrivMitts hemsida.
• Medlemsrabatt på aktiviteter arrangerade av BiodrivMitt.
Som medlem betalar man en årsmedlemsavgift och en årsserviceavgift till
föreningen BiodrivMitt. De flesta kommuner är bronsmedlemmar. Man kan
välja medlemskap enligt nedan:
• Platinamedlem = 50 000 kr inkl. medlemsavgift 2000 kr
• Guldmedlem = 25 000 kr inkl. medlemsavgift 2000 kr
• Silvermedlem = 10 000 kr inkl. medlemsavgift 2000 kr
• Bronsmedlem = 5 000 kr inkl. medlemsavgift 2000 kr
Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 28
Tjänsteutlåtande 21-03-19
Protokoll allmänna utskottet 2021-02-18 §16
Förfrågan 2021-02-18

Beslutet skickas till
BiodrivMitt
Stabschefen
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§ 57

Dnr 2021-000084 - 046

Stiftelsen Järvsöfaks
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun bidrar med 50 000 kr till stiftelsen Järvsöfaks,
att bidraget gäller under förutsättning att övriga bidragsgivare går in med kapital
i stiftelsen, samt
att bidraget gäller under förutsättning att Hudiksvalls kommuns logga finns
med vid utdelning av stipendier.
Sammanfattning
Projektet Järvsöfaks planerar att starta stiftelsen Järvsöfaks. Projektet har
kontaktat Hudiksvalls kommun för bidrag till stiftelsen.
Allmänna utskottet har diskuterat om det finns något intresse av att bidra med
ekonomiska medel till stiftelsen och föreslår detta.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-04-25 § 29
Info kapital 2021-03-22
Information 2021-03-22
Allmänna utskottet 2021-02-18 § 11
Mötesanteckningar 2021-02-10
Stadgar 2021-02-10
Info ungdomsstipendium 2021-02-10

Beslutet skickas till
Stiftelsen Järvsöfaks
Ekonomienheten
Kommunikationsenheten
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§ 58

Dnr 2020-000703 - 791

Insatser för att mildra effekterna av ökande
arbetslöshet i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta sju miljoner kronor för särskilda insatser med anledning av den höga
arbetslösheten bland unga och långtidsarbetslösa,
att reglera förbrukade medel i denna satsning vid bokslutet för 2021,
att åtgärder i denna satsning avropas från kommunledningsförvaltningen efter
dialog med kommunstyrelsens ordförande och/eller kommundirektören, samt
att uppnådda resultat av pågående eller genomförda satsningar redovisas för
kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober.
Sammanfattning
Med anledning av de särskilda omständigheter som råder på grund av pandemi,
med en stigande arbetslöshet och allt större svårigheter för de som befinner sig
långt från arbetsmarknaden att erhålla arbete eller komma i studier, har
”Vuxenutbildningen” inom lärandenämnden och ”Arbetsliv och försörjning”
inom social och omsorgsnämnden utarbetat ett förslag på olika insatser för att
mildra effekterna av ökande arbetslöshet i Hudiksvalls kommun. Det handlar
exempelvis om motivationsskapande åtgärder och arbetsträning,
ungdomsanställningar och yrkesintroduktion i kombination med
utbildningsinslag. De extra resurser som behövs för att kunna genomföra dessa
insatser bedöms på årsbasis uppgå till cirka sju miljoner kronor.
Kommunstyrelsen föreslås därför skapa ett utrymme på motsvarande belopp
för denna särskilda satsning. Medlen bör lämpligen avropas allt eftersom
behovet uppstår och regleras i samband med bokslutet för 2021.
Beslutsgång
Ulrica Högbergh (V), Henrik Berglund Persson (S), Caroline Schmidt (C) och
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Peter Åkerström (KD) noterar till protokollet att han stödjer förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 25
Tjänsteutlåtande 2021-02-06
Bilaga 1 och 2 2021-02-06
Social- och omsorgsnämnden 2020-12-10 § 124
Lärandenämnden 2020-12-03 § 83
Beslutet skickas till
Ekonomienheten, Annika Forslin
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§ 59

Dnr 2020-000064 - 004

Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplanen.
Sammanfattning
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av kommunstyrelsens
Dokumenthanteringsplan. Förslaget utgår från de Råd och Anvisningar som
finns i Riksarkivets författningssamling (RA FS) samt liknande råd från Sveriges
kommuner och regioner (SKR). Förutom detta har även rekommendationer
som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor ger ut använts. Jämfört med
nuvarande plan föreligger följande kompletteringar och ändringar;
• Digitala handlingar förvaras i dokument- och ärendehanterings-systemet
Ciceron. Handlingarna ska slutarkiveras i ett E-arkiv när teknik för detta finns
tillgängligt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 33
Tjänsteutlåtande 2021-03-12
Tidigare dokumenthanteringsplan 2020-11-05

Beslutet skickas till
Linda Häggmark
Stabschefen
Personalenheten
Ekonomienheten
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Dnr 2021-000174 - 107

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och
aktieägaravtal för Fiberstaden AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förelagd bolagsordning gällande för Fiberstaden AB,
att anta förelagt ägardirektiv gällande för Fiberstaden AB, samt
att anta förelagt aktieägaravtal gällande för Fiberstaden AB.
Sammanfattning
Fiberstaden AB ansvarar enligt ägardirektivet för utbyggnad och drift av
kommunens stadsnät. Kommunen äger stadsnätet. För att nyttja nätet betalar
Fiberstaden hyra till Hudiksvalls kommun enligt särskild överenskommelse.
Kommunen avsätter årligen investeringsmedel för utbyggnaden. Fiberstaden
har under ett antal år avsatt medel som skulle kunna användas till att öka takten
i utbyggnaden av stadsnätet. Det är i och för sig ett avsteg från kommunens
linje att äga stadsnätet, men tanken är att kommunen, när man så önskar, äger
rätt att köpa Fiberstadens delar av stadsnätet till bokfört värde. Liksom för
utbyggnaden av stadsnätet som kommunen äger, ska en nära dialog ske med
kommunen om vilka områden och i vilken ordning utbyggnaden ska ske när det
gäller Fiberstadens egenfinansierade utbyggnad.
Kommunens bredbandsutbyggnad i stadsnätet har hittills i huvudsak skett i
form av nedgrävd fiber. Avstånden och befolkningstätheten i flera av de
områden som idag saknar bredband, gör att det kan bli svårt att i rimlig tid och
till försvarbara kostnader gräva ner fiber. Det är därför angeläget att
Fiberstaden också kan erbjuda andra lösningar för att ge tillgång till bredband.
Det skulle kunna ske genom trådlöst bredband, trådlösningar i stolpar eller
genom att eventuellt nyttja koppartråd. Målsättningen ska vara att kunna
erbjuda så många, så snabbt och så billigt som möjligt bredband över hela
kommunens geografiska yta.
För att ge Fiberstaden AB rätt att arbeta enligt ovan måste vissa justeringar
göras i bolagsordningen, ägardirektiven och aktieägaravtalet. Dessa förslag till
förändringar har gjorts i nära samverkan med Nordanstigs kommun.
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Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och
beslut i ärendet.
Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Henrik Berglund Persson (S) och
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 34
Tjänsteutlåtande
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv 2021-03-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000159 - 600

Skolchefer i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att utse verksamhetschef Annika Gabrielsson till skolchef utifrån Lag
(2018:608) för förskolan med undantag av Svågadalen från 2021-05-01 till 202109-30,
att utse verksamhetschef Ulf Carlsson till skolchef utifrån Lag (2018:608) för
grundskolan, grundsärskolan, träningsskolan, fritidshem med undantag av
Svågadalen från 2021-05-01 till 2021-09-30, samt
att utse verksamhetschef Urban Wickman till skolchef för gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särvux från 2021-05-01 till
2021-09-30.
Sammanfattning
Den 1 juli 2018 trädde en lagändring i kraft, skollagen 2 kapitlet 8 a §
Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att
tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens
verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela
verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten. Lag (2018:608) I
Prop. 2017/18:182 Skolkommissionen framhåller att det behövs insatser för att
tydliggöra ansvarsfördelningen inom skolhuvudmännens organisation.
Bakgrunden till detta är problem med kvalitetsbrister inom den svenska skolan.,
Statens skolinspektion och Statens skolverk har bl.a. konstaterat att kommuner i
vissa fall tolkar nationella krav och mål mer som ambitiösa visioner än som
direkt styrande förutsättningar för sin skolverksamhet. I praktisk handling
riskerar de statliga kraven då att underordnas den kommunala prioriteringen.
Enligt kommissionen kan samma person vara t.ex. både rektor och skolchef.
Förslaget syftar till att tydliggöra att det ska finnas en tydligt reglerad funktion
med ett statligt reglerat ansvar att bevaka och arbeta för att regler i skollagen
och andra statliga styrdokument uppfylls. Syftet är alltså inte att införa en ny
ansvarsnivå, vilket skulle kunna medföra en ökad otydlighet i
ansvarsfördelningen.
I Hudiksvalls kommun finns för närvarande två skolchefer en för
lärandeförvaltningens verksamheter och en för Svågadalens. Eftersom
nuvarande skolchef, Ingela Rauhala, kommer att arbeta med andra
arbetsuppgifter och ersättas i sin roll som förvaltningschef för
lärandeförvaltningen, bör också hennes uppdrag som skolchef enligt ovan
avslutas.
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Som framgår av Lag 2018:608 kap 2 § 8a så kan huvudmannen fördela
skolchefsuppdraget på flera personer. Med tanke på att förvaltningschefen
arbetar på ett tydligt uppdrag direkt från nämnden kan det vara en fördel att
skolchefsuppdraget särskils från förvaltningschefsuppdraget. Det som
ytterligare talar för det är att det kan vara en fördel om skolcheferna har en mer
specialiserad kompetens för en specifik skolform. Varje skolform har idag en
verksamhetschef, totalt tre personer, förslagsvis skulle det därför kunna vara
lämpligt att utse Annika Gabrielsson som skolchef för förskolan (med undantag
av Svågadalen), Ulf Carlsson för grundskolan grundsärskolan, träningsskolan,
fritidshem (med undantag av Svågadalen), och Urban Wickman för
gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, vuxenutbildningen och särvux. Beslutet
bör tas för perioden fram till 2021-09-30 med möjlighet att då ompröva frågan.
Beslutsgång
Anton Stark (C) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 27
Tjänsteutlåtande 2021-03-22

Beslutet skickas till
Annika Gabrielsson
Ulf Carlsson
Urban Wickman
Lärandenämnden
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§ 62

Dnr 2021-000115 - 190

Förvaltarenhet - en alternativ rekrytering av
ställföreträdare
Kommunstyrelsen beslutar
att för innevarande år beakta resultatet i samband med bokslut, samt
att i samband med åtagandeberedningen ta ställning till de ekonomiska ramarna
2022 och framåt.
Sammanfattning
Överförmyndarnämnden har dels ansökt om ett tilläggsanslag för innevarande
år och därefter en utökning av ramen och dels gjort en förfrågan om en
eventuell förvaltarenhet organisatoriskt kan tillhöra kommunstyrelsen
Anledningen till det har blivit allt svårare att rekrytera ideella ställföreträdare
(gode män och förvaltare). Det gäller framförallt till personer som lider av svår
psykisk sjukdom eller missbruksproblematik; personer som är utåtagerande och
uppvisar ett aggressivt beteende; personer som har anhöriga eller bekanta som
uppvisar ett hotfullt beteende eller som på andra sätt försvårar uppdraget.
Allt fler kommuner i Sverige har löst sina rekryteringsproblem genom att inrätta
förvaltarenheter med kommunala tjänstemän som har till uppgift att vara
ställföreträdare för hjälpbehövande kommuninvånare eller genom att anlita
ställföreträdare genom ett privat företag. Överförmyndarnämnden har sett över
olika alternativa lösningar. Jämförelsen har gjorts mellan att anlita ett företag, att
inrätta en egen förvaltarenhet i Hudiksvalls kommun samt att köpa platser i
kommunalförbundet.
En dialog mellan företrädare från överförmyndarnämnden och
kommunstyrelsen utmynnande i att i första läge köpa tjänsten för att undvika
arbetsmiljöansvaret.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 26
Tjänsteutlåtande 2021-03-04
Överförmyndarnämnden 2021-02-17 § 5
Beslutet skickas till
Överförmyndarnämnden
Stabschefen
Ekonomienheten
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§ 63

Dnr 2021-000007 - 001

Organisation av visselblåsarfunktionen
Kommunstyrelsen beslutar
att låta en extern aktör hantera alla delar i visselblåsarfunktionen åt Hudiksvalls
koncern, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en upphandling och
därefter köp av visselblåsarfunktion.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 26 oktober 2020 bifallit en motion från Centerpartiet
och därmed beslutat att en visselblåsarfunktion ska inrättas i Hudiksvalls
kommun och att kommunstyrelsen har i uppdrag att fastställa vilken
organisation funktionen ska ha.
Syftet med en visselblåsarfunktion är att upptäcka allvarliga oegentligheter på
arbetsplatsen. Det är ett viktigt samhällsintresse att arbetstagare som iakttar
allvarliga missförhållanden i verksamheten slår larm om dessa missförhållanden.
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.
Visselblåsarfunktionen består av tre delar: en kommunikationslösning, en
mottagarfunktion och en utredningsfunktion. De olika delarna i en
visselblåsarfunktion kan administreras antingen internt eller externt.
Kommunen kan välja att själv administrera alla delar eller låta en extern aktör
hantera en eller flera av delarna för kommunens räkning.
Förvaltningen föreslår att visselblåsarfunktionens tre delar upphandlas.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 35
Tjänsteutlåtande 2021-03-08
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 121
Allmänna utskottet 2019-11-14 § 229
Motion 2019-03-25

Beslutet skickas till
Stabschefen
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Dnr 2020-000705 - 214

Detaljplan för Helenedal 2:4 i Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Helenedal 2:4 i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade 2019-01-28 (§ 9) positivt planbesked för
upprättande av detaljplan för del av fastigheten Helenedal 2:4 i syfte att
möjliggöra byggnation av förskola inom befintligt bostadsområde. Det aktuella
området utgjorde en grusyta och är belägen nordväst om ICA Nära
Träffpunkten, nedanför korsningen Fiskebyvägen/Agövägen.
Byggnadsnämnden beslutade 2019-06-11 vidare att godkänna ett samråd för
detaljplanen. Efter det genomförda samrådet 2019 framkom det synpunkter
som föranledde till att revideringar bör göras och därmed ett nytt samråd. En
omlokalisering av förskolan gjordes därefter.
Vid det andra samrådet 2020-05-19 – 2020-06-08 inkom det 11 olika yttranden
och dessa sammanfattas med plan- och bygglovskontorets kommentarer i
upprättad Samrådsredogörelse. Därefter ändrades planhandlingarna för att
tillgodose inkomna synpunkter.
Efter samrådet har detaljplanen varit ute på granskning mellan den 16
september - 6 oktober. Under granskningen inkom det 6 olika yttranden och
dessa sammanfattas med plan- och bygglovskontorets kommentarer i upprättat
Granskningsutlåtande.
Vid en genomgång av granskningsyttrandena så framkom det att ändringar av
plankartans bestämmelser behöver göras vilket föranleder en ny granskning,
eftersom ändringarna anses vara av väsentlig karaktär. Enligt plan- och
bygglagen 5 kap 25 § ska kommunen låta granska förslaget på nytt om det
ändras väsentligt från det tidigare förslaget.
Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-07 att godkänna detaljplaneförslaget för
en ny granskning med ovan nämnda ändringar.
Under denna granskning inkom det 6 olika yttranden och finns sammanfattade i
bifogat granskningsutlåtande med plan- och bygglovskontorets kommentarer.
Förutsättningar

Området har tidigare behandlats i byggnadsnämnden vid tre tillfällen för beslut
om planläggning. 2017-12-12 § 113 gällde ärendet flerfamiljshus, 2018-01-30 § 9
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kompletterades beslutet med LSS-boende och 2019-01-28 § 9 så beslutades det
om positivt planbesked för endast förskola.
För området gäller Stadsplan för Björkberg och Övre Djuped i Hudiksvall och
Hälsingtuna, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län (1988:14), fastställd 198802-23. Området utgör allmän platsmark i planen.
Gällande översiktsplan från 2008 anger "oförändrad markanvändning" för
området. Området i gällande detaljplan utgörs av allmän platsmark och är i
praktiken ett naturområde med viss skötsel. Bedömningen är att ett utökat
förfarande ska tillämpas då den ändrade markanvändningen inte är i linje med
översiktsplanen.
Den ändrade markanvändningen antas inte riskera att innebära en betydande
miljöpåverkan.
Beslutsunderlag
Protokoll plan- och utvecklingsutskottet 2021-03-30 § 31
Protokoll byggnadsnämnden 2021-03-16 § 20
Planbeskrivning Helenedal 2.4 antagandehandling
Plankarta Helenedal 2.4 reviderad grundkarta
Tjänsteyttrande plan inför antagande Helenedal 2.4
Granskningsutlåtande antagandehandling 2021, granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse från tidigare genomfört samråd
Samrådsredogörelse granskning 2020-07-01
Dagvattenutredning Helenedal
PM Trafik Helenedal
Granskningsyttrande granskning 2
Synpunkter angående planförslag Helenedal 2-4 2021-01-09 granskning2
Yttrande från Tekniska förvaltningen granskning 2
Yttrande från Telia Skanova granskning2
Yttrande från trafikverket granskning2 och yttrande lantmäteriet granskning2

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 65

Dnr 2021-000158 - 008

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordningen 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall ska en
uppföljning ske varje år i april och oktober av vilka motioner som inte är
slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över obesvarade
motioner den 3 mars 2021. Totalt är det 17 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 17 obesvarade motionerna
kommer minst 7 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Allmänna utskottet beslutade vid sitt sammanträde att ge
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att inför kommunstyrelsens
sammanträde komplettera handlingen med information om aktuell status i
några av motionerna.
Vid kommunstyrelsens sammanträde har handlingen kompletterats.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 36
Redovisning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 66

Dnr 2018-000047 - 008

Motion - Bevara Rysstugans historiska värde och ta
tillvara dess turistiska potential
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå den del av motionen som avser flytt av Rysstugan, samt
att i övrigt anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Monica Stigås (KD) föreslår i en motion att den så kallade Rysstugan utvecklas
som besöksmål och undervisningsobjekt genom;
att stugan rustas upp och hålls i skick under ledning av byggnadsantikvarisk
expertis samt förses med historisk rekvisita som belyser livet under den aktuella
perioden,
att stugan flyttas från sin nuvarande plats till en mer central plats inom kort
gångavstånd från Hälsinglands museum. Om flytt av någon anledning skulle
visa sig vara ogenomförbar vill motionären att området vid stugans nuvarande
plats iordningsställs för att kunna ta emot besökare i den omfattning som kan
förväntas.
Hälsinglands Museum, tekniska nämnden och Visit Glada Hudik har fått
möjlighet att yttra sig över motionen. Yttrande har inkommit från Hälsinglands
Museum och tekniska nämnden. Ingen av dem förordnar någon flytt av stugan.
Hälsinglands Museum som äger Rysstugan är i övrigt positiv till innehållet i
motionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-03-25 § 37
Tjänsteutlåtande 2021-03-04
Yttrande Hälsinglands museum 2019-04-12
Protokoll tekniska nämnden 2018-06-11 § 73
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-06-11
Motion 2018-02-06
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll ks 0413 (Signerat)

Sida 33 av 44

PROTOKOLL

Sida

34(43)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 67

2021-04-13

Dnr 2021-000181 - 102

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
2021
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2021, välja
följande:
Ombud

Ersättare

Mikael Löthstam (S)

Bengt-Åke Nilsson (C)

Vindrosvägen 5

Knösta 21

824 51 Hudiksvall

824 92 Hudiksvall

Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse ombud och ersättare till Kommuninvests
föreningsstämma 2021.

Beslutet skickas till
Kommuninvest
Mikael Löthstam
Bengt-Åke Nilsson
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§ 68

Dnr 2021-000215 - 019

Utlottning av småhustomter
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna genomförd tomtlottning,
att sälja fastigheterna Östanbräck 1:151, Fiskeby 3:29, Fiskeby 3:30 enligt
lottdragningen och till redovisade försäljningssummor
att tomt A (Östanbräck 1:151 ), tilldelas lottnummer 8 (Stina Celander,
Alexander Gunnarsson),
att tomt B (Fiskeby 3:29 ) tilldelas lottnummer 11 (Lars Dahlström),
att tomt C (Fiskeby 3:30 ) tilldelas lottnummer 13 (Daniel Gustafsson, Linnea
Lång)
att uppdra kommunledningsförvaltningen att upprätta avtal och fullfölja
försäljningarna.
Sammanfattning
Mark och exploateringsenheten har 3 stycken tomter i Maln och 1 tomt i
Näsviken som är aktuell för tomtlottning. Tomtlottningen har annonserats i HT
och på deras hemsida Hela Hälsingland och på kommunens egen hemsida.
Fastigheterna som ska försäljas är:
Östanbräck 1:151 för 750 000 kronor.
Fiskeby 3:29 för 950 000 kronor.
Fiskeby 3:30 för 900 000 kronor.
Böle 3:15 för 300 000 kronor.
Det inkom 23 stycken anmälningar i rätt tid och två stycken anmälda har sen
valt att kliva av. Totalt 21 stycken som deltar i lottningen.
Tomt A Östanbräck 1:151 = 8 intressenter
Tomt B Fiskeby 3:29 = 18 intressenter
Tomt C Fiskeby 3:30 = 18 intressenter
Tomt D Böle 3:15 = 3 intressenter.
Tre stycken anmälningar inkom försent och får inte delta i lottningen. De tre
intressenterna till Tomt D har tagit tillbaka sina intresseanmälningar.
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Alla lottnummer läggs ner i tombolahjulet.
Lottningen genomförs genom att ordförande Mikael Löthstam drar lott.
Lottningens utfall
Lott nr 8. Rangordning A, B, C. Tilldelas tomt A.
Lott nr 11. Rangordning B, C, A. Tilldelas tomt B.
Lott nr 13. Rangordning B, C. Tilldelas tomt C.
Reserver
Lott nr: 17, 3, 12, 14, 9, 1, 5, 6, 7, 16, 4, 2, 15 och 10
Det kontrolleras att tombolahjulet är tomt och att samtliga lottnummer är
dragna.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande
Information om tomterna

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringsenheten
Planeringschefen
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§ 69

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Mikael Löthstam (S) redovisar aktuellt från Hälsingerådets senaste
sammankomst:
-fortsättning på förstudien "Bo, leva, verka", workshop i respektive kommun
om hur man ser på och går vidare
- utvecklingsprogrammet
- förstärkning av samordnarrollen, workshop 3 maj.
Kommundirektör Bengt Friberg redovisar delområden och innehåll i
utvecklingsprogrammet:
- utbildning
- verksamhetssamverkan
- omvärldsanalys
- näringsliv
- infrastruktur
- kultur/turism
Sundsvallsregionen

Kommundirektör Bengt Friberg redovisar från senaste mötet med
Sundsvallsregionen där avhandlades bland annat följande frågor:
- Tillväxtverkets forskningsrapport och analys av effekterna av nedläggning av
verksamheter, över 1200 arbetstillfällen har försvunnit.
- Ostkustbanan och tidsaspekten som framskjutits

Aktuell övrig information.

Kommundirektör Bengt Friberg redovisar en markant ökning av smittspridning
av covid 19 i Hudiksvalls kommun.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Årsredovisning för Norrsken AB. Dnr 2021-000196
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Dnr 2021-000167 - 001

Utveckling av varumärke, Hudiksvallsbostäder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge styrelsen i AB Hudiksvallsbostäder uppdrag att genomföra
ett varumärkesarbete innefattande nytt bolagsnamn.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Ulrica Högbergh (V) och Alf Norberg (V):
Sammanfattning
AB Hudiksvallsbostäder har 2021-03-19 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
ge styrelsen i AB Hudiksvallsbostäder i uppdrag att besluta om nytt bolagsnamn
samt genomföra ett varumärkesarbete.
Hudiksvalls kommun och Hudiksvall som plats har ett av landets starkaste
varumärken ”Glada Hudik”. Ett vanligt sätt att stärka en verksamhets eller ett
bolags varumärke är att bygga så kallade varumärkesallianser vilket betyder att
man knyter sig mot ett redan starkt varumärke. Finns dessutom verksamheterna
i samma koncern finns ytterligare skäl till att samlas under gemensamma
begrepp och symboler.
AB Hudiksvallsbostäder fyller 50 år 2021 och under året kommer bolaget att i
enlighet med styrelsens beslut om ”En väg in” utveckla sina processer och då
bland annat gentemot hyresgäster och samverkanspartners. Nya
kommunikationsplattformar kommer att skapas och det finns skäl att fundera
över om också det ganska tungkommunicerade bolagsnamnet
Hudiksvallsbostäder ska anpassas till de nya möjligheter som
kommunikationsplattformarna ger.
Det blir då naturligt att söka ett framtida namn för bolaget som tar sin
utgångspunkt i det redan etablerade och starka varumärket ”Glada Hudik” och
där utveckla bolagets varumärke utgående från Hudik som känt och uppskattat
namn på flera av kommunens både offentliga och privata verksamheter.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Yvonne Andersson (SD) och Håkan Rönström (M) yrkar
bifall till styrelsen i AB Hudiksvallsbostäders förslag.
Ulrica Högbergh (V) yrkar avslag på förslaget.
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Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till styrelsen i AB
Hudiksvallsbostäders förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
AB Hudiksvallsbostäders protokollsutdrag § 20
Tjänstutlåtande

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 72

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 Johnas
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, Tina Hallin, Caroline Blixt
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, Tina Hallin, Caroline Blixt
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
Utifrån Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08, § 137, Firmateckning 2021, har
kommunledningsförvaltningen förslagit ändring i firmateckning 2021.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr 2021-000224 - 215

Fråga om Galgberget och avverkningen av skog
klassat som nyckelbiotop
Kommunstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att besvara frågeställningarna och återkoppla
svaret till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Ulrica Högbergh (V) väcker fråga om utförd avverkning av nyckelbiotoper på
Galgberget.
På Galgberget är i princip hela bergets skog klassificerad som nyckelbiotop
vilket innebär att det finns särskilt skyddsvärd natur med hotade och ovanliga
djur och växtarter. Området på Galgberget har avverkats vilket strider mot
kommunens naturvårdsplan som fullmäktige antagit.
Skogsstyrelsen har avrått från avverkningen och vid flera tillfällen erbjudit sig
att ha dialog kring hur man kan göra åtgärder i den skyddsvärda skogen så att
man kan kombinera säkerhet i tätortsnära skog med hänsyn till höga
naturvärden.
Kommunstyrelsen bör få en förklaring till att man inte sökte Skogsstyrelsens
råd för att uppnå en bra lösning i att kombinera säkerhetsåtgärder med höga
naturvärden, samt vilka åtgärder man avser vidta för att liknande inte upprepas
igen.
Ordföranden Mikael Löthstam (S) meddelar att frågorna besvaras och hanteras
av tekniska nämnden.
Frågeställningarna skickas till tekniska nämnden för att besvaras.

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Följande parter har signerat detta dokument
Namn: MIKAEL LÖTHSTAM
Datum: 2021-04-16 09:43
Signerad checksumma: 4C3E4DF6421DA7DD3237A46F1324DBBF215CCEA3
Namn: ALF NORBERG
Datum: 2021-04-16 10:23
Signerad checksumma: 4C3E4DF6421DA7DD3237A46F1324DBBF215CCEA3
Detta dokument är en elektronisk kopia. Originalet finns lagrat hos Hudiksvalls kommun.
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