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Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 11 februari 2020 kl 09:00-13:40

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Anna Guldbrand (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD) § 1-23

Ersättare

Bo Nilsson (S)
Per Svensson (S)
Daniel Fors (S)
Andréa Bromhed (MP)
Anita Höglund (M)
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria Larsson, miljöstrateg Åsa Terent och konsult
Daniel Olsson, Truesec.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Charliene Kiffer Goude
Stabsenheten, Kommunledningsförvaltningen, 2020-02-14 kl 09:00
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Sekreterare
Ordförande
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Pia Embretsén
Mikael Löthstam
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2020-02-11

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar ett preliminärt bokslut.
Verksamheternas preliminära resultat landar på 27,7 miljoner kronor.
Verksamheternas nettoresultat, i jämförelse med budgeten, hamnar preliminärt
på :
Social och omsorgsnämnden -54,7 miljoner kronor
Kommunstyrelsen 9,6 miljoner kronor
Lärandenämnden 13,6 miljoner kronor
Tekniska nämnden -3,3 miljoner kronor
Det totala resultatet landar prelimärt på 92,4 miljoner kronor.
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Dnr 2019-000784 - 002

Firmateckning 2020
Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 195, Firmateckning
2020 föreslår Kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens besluta
följande för 2020:
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 Anna-Karin Ragnarsson, 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 Siv
Persson, 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 Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena Johansson,
ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Fredrika Brink 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 Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena Johansson,
ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson och Elisabeth Gafvelin
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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 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 Siv Persson, 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.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ändrad firmateckning 2020
Kommunstyrelsens protokoll 2019-12-03 § 195

Beslutet skickas till
Ekonomienheten, Mikael Löthstam, Jonas Holm, Bengt Friberg, Kent
Lundqvist, Anna-Karin Ragnarsson
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Dnr 2019-000143 - 805

Ansökan om investeringsbidrag till Njutångers Folkets
Hus förening
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Njutångers Folkets Husförening ett investeringsbidrag på
635 250 kronor som finansieras ur eget kapital och som regleras vid bokslutet,
samt
att utbetalningen sker när föreningen redovisat att Boverket beviljat sin del och
att föreningen redovisat sin egeninsats.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade 2019-04-09 § 63 ett investeringsstöd till Njutångers
Folkets Husförening på 717 111 kronor. Boverket godkände dock inte den
ansökan. Föreningen har därför omarbetat ansökan. Husets tak behöver bytas
eftersom det läcker in. Detta är en förutsättning för att föreningen ska kunna
fortsätta att utveckla ungdomsverksamheten.
Enligt en offert uppgår investeringen totalt till 2 117 500 kronor. Föreningen
söker statligt bidrag från Boverket med 932 250 kronor och 635 250 kronor
från Hudiksvalls kommun. Resterande del finansieras med egen arbetsinsats
och egna medel.
I ett tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen från den 2019-12-20
(KUF 2019-000013-805) föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen beviljar
ansökan.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C) och Kent
Kanon (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 §6
Ansökan 2019-11-22
Protokoll kommunstyrelsen 2019-04-09 § 63
Tjänsteutlåtande 2019-01-13
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Njutångers Folkets Husförening
Kultur- och fritidsförvaltningen
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Dnr 2019-000704 - 004

Begäran om yttrande om digitalt närarkiv,
Norrhälsinge miljökontor
Kommunstyrelsen beslutar
att en digital dokumenthanteringsplan för Norrhälsinge miljökontor kan
upprättas, samt
att avvakta med införandet av ett digitalt närarkiv tills en e-arkivlösning är
antagen, först då kan man kunna anta generella gallringsbeslut för skannade
pappershandling.
Sammanfattning
Norrhälsinglands miljökontor har inkommit med en skrivelse till
arkivmyndigheten om att upprätta en elektronisk dokumenthanteringsplan samt
att införa ett helt digitalt närarkiv.
I Arkivreglementet § 4 Redovisning av arkiv framgår att myndigheten ska
upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Inget särskilt sägs
om de ska vara manuella eller digitala. Inget hinder finns alltså för att utarbeta
en digital dokumenthanteringsplan.
En digital dokumenthanteringsplan är dock inte detsamma som en manuell
sådan eftersom den digitala bygger på en verksamhetsbaserad arkivläggning
påvisande de bakomliggande processerna. Därför är en digital dokumentplan
mer omfattande att utarbeta och ser också annorlunda ut. Att klargöra
processerna är alltså det första man gör när man skapar den digitala
dokumenthanteringsplanen.
Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) rekommendationer framgår
följande. Att ersätta de fysiska närarkiven med ett närarkiv i huvudsak
bestående av handlingar i digital form genom förvaring i myndighetens ärendeoch verksamhetssystem kan endast genomföras efter direktiv om hur det bör
genomföras
Att enbart bevara all information i verksamhetssystem kan leda till förlust av
information för alltid. Verksamhetssystemen har en begränsad livslängd och är
inte anpassade för att kunna hantera information över mycket lång tid. Det
behövs ett e-arkiv för att kunna bevara organisationens digitala information för
all evighet.
Det pågår ett arbete i Hälsingland om ett gemensamt e-arkiv.
Med e-arkiv kan kommunen spara sin digitala information. Alla kommuner och
regioner har ansvar att spara sin information, oavsett om den är digital eller i
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pappersform. Det framgår i tryckfrihetsförordningen, arkivlagen och annan
lagstiftning. Med tanke på att frågan om ett e-arkiv för vår kommun inte fått
någon slutgiltig lösning är införandet av ett digitalt närarkiv lite som att gå
händelserna i förväg.
Tanken på ett digitalt närarkiv är naturligtvis i linje med kommunens
intentioner för hur digitala handlingar kommer att behandlas och förvaras i
framtiden men formerna för det är inte tillräckligt utredda. Till exempel vad
gäller de inskannade digitala handlingarna i ett av kommunarkivet föreskrivet
filformat mm. Den slutliga formen för hur långtidslagringen ska ske är ett
måste.
Innan gallringen av de skannade pappershandlingarna kan ske måste varje
myndighet kontrollera att den inskannade versionen är likalydande med
ursprungshandlingen
Därutöver finns det handlingar i pappersform som inte går att gallra ur en
autentiseringsaspekt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 §8
Tjänsteutlåtande 2020-01-16
Förfrågan 2019-10-01

Beslutet skickas till
Norrhälsinge miljökontor
Arkivet
IT-strategen
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Dnr 2019-000242 - 100

Komplettering till beslut gällande genomlysning av
taxor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det kompletterade förslaget till ny taxa för mätnings-, kart och
projekteringstaxa, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 § 170 att uppdra till
kommunstyrelsen att göra en bred översyn av samtliga taxor och avgifter i
kommun.
I slutet av år 2019 var översynen klar och kommunfullmäktige beslutade 201912-16 § 372 att godkänna förslag till nya taxor och avgifter som föreslås träda i
kraft den 1 februari 2020.
Efter att beslut tagits upptäcktes det att mätnings-, kart och projekteringstaxan
blivit fel och ärendet måste tas upp igen så att taxan blir korrekt.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till första att-satsen med tillägget att årliga
prisjusteringar beslutas i samband med budgeten.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att
årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till första att-satsen,
det vill säga, att godkänna det kompletterade förslaget till ny taxa för mätnings-,
kart- och projekteringstaxa, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Henrik
Perssons förslag om årliga prisjusteringar, eller till Jan-Erik Jonssons förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller Henrik Perssons förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 9
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Taxa 2020-01-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 372
Taxor

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000878 - 452

Nya taxor för hushållsavfall 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall i Hudiksvalls kommun,
att taxan gäller från och med 1 mars 2020, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande
Alla kommuner ska ha en avfallstaxa för hanteringen av kommunens
hushållsavfall. Avfallstaxan ska styra mot ökad återvinning av avfall, underlätta
att hålla hög servicegrad och vara ekonomiskt skälig utifrån gällande lagstiftning
och ambitionsnivå.
För att täcka kostnadsökningar och kommande miljösatsningar föreslås en
genomsnittlig ökning på ca 25 procent i den kommande taxan. Höjningen sker
på grundavgiften för att täcka ökade kostnader, medan större möjligheter ges
att sänka kostnaderna på den rörliga delen genom bra källsortering.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till första att-satsen samt att årliga
prisjusteringar beslutas i samband med budgeten.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till första att-satsen,
det vill säga, att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall i Hudiksvalls
kommun, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag om årliga prisjusteringar, eller till Jan-Erik Jonssons förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 11
Tekniska nämndens protokoll 2019-12-09 §136
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2019-12-09
Taxor 2019-12-09
Taxor nya 2019-12-09

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000814 - 167

Styrdokument 2019–2022 gällande Krisberedskap extraordinära händelser
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera styrdokumentet med följande punkt under rubriken Planering:
"Tydliggöra kommunens ansvar avseende livsmedelsförsörjningen såväl internt
som externt.", samt
att godkänna förslaget till styrdokument gällande Krisberedskap – extraordinära
händelser för Hudiksvall kommun.
Sammanfattning
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds yttrande
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019–2022 utgår från lag
om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, förordning
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt kommunallagen. I Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit
vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet.
Styrdokumentet tas fram av miljö och räddningsnämnden på uppdrag av
respektive kommunfullmäktige enligt avtal om gemensam nämnd mellan
kommunerna.
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Styrdokument för
Hudiksvall och Nordanstigs kommuner för perioden 2019–2022.
Beslutsgång
Anna Guldbrand (C) yrkar att styrdokumentet kompletteras med ansvar för
livsmedelsförsörjning.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Anna Guldbrands
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 10
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 2019-11-07 § 76
Styrdokument 2019-11-07
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000833 - 430

Rapportering till vattenmyndigheterna om
genomförandet av åtgärdsprogram 2016–2021
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportera kommunens åtgärdsarbete enligt bifogat enkätsvar.
Sammanfattning
Återrapportering åtgärdsarbete enligt förvaltningsplan Bottenhavets
vattendistrikt 2016–2021 gällande år 2019 ska vara vattenmyndigheterna
tillhanda senast 28 feb 2020. Åtgärdsprogrammet för kommuner omfattar åtta
åtgärder som berör olika förvaltningar. Återrapporteringen är indelad i
nedanstående fyra delar:
Del 1 handlar om miljötillsyn
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag
Del 3 handlar om fysisk planering
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner
Svaren har inhämtats från respektive ansvarig förvaltning
Beslutsunderlag
Vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 2016–2021. Programmet riktar åtgärder till centrala
myndigheter, länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och
kommunerna årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av
åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag
som preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016–2021, med syfte
att miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör
vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i
åtgärdsarbetet och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer
både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från
åtgärdsmyndigheter och kommuner.
Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska
kunna genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till
EU-kommissionen.
Beslutet skickas till
Vattenmyndigheterna
Miljöstrategen
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Dnr 2018-000529 - 001

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra reglementet så att kommunstyrelsen får ansvaret för inköp och
upphandlingsfrågor
Sammanfattning
I och med att Gävle kommun begärde utträde ur Inköp Gävleborg kommer
organisationen för inköps- och upphandlingsfrågorna att förändras. Inköp
Gävleborg kommer att vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller
annat bestämts. I stället kommer ett nätverkssamarbete genomföras
tillsammans med intresserade kommuner i enlighet med tidigare beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Samarbetet kommer att regleras i
ett samverkansavtal.
För Hudiksvalls kommuns del föreslås att det är kommunstyrelsen som blir
ansvarig för inköp- och upphandlingsfrågorna och att ett inköpsteam bildas
som organisatoriskt tillhör ekonomienheten. Detta innebär följande uppgifter;
• Samordna kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar samt
bevaka att lagen om offentlig upphandling följs.
• Upphandla kommunens och de kommunala bolagens behov av varor och
tjänster efter avrop från dem.
• Teckna ramavtal och bevaka dessa.
• Bistå nämnderna och de kommunala bolagen med direktupphandlingar.
• Ge stöd och råd till förvaltningarna och bolagen i inköps- och
upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 12
Tjänsteutlåtande 2020-01-08
Reglemente 2019-09-30
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000799 - 003

Nytt reglemente och namnbyte för Kommunala
handikapprådet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Kommunala handikapprådet från och med 2020 byter namn
till Rådet för funktionshindersfrågor,
att stycket i § 3 ändras från "Ordföranden från kommunala nämnder kallas till
rådens sammanträden inom ramen för ordförandeuppdraget" till "Vid rådets
sammanträden deltar ordförande från kommunala nämnder utifrån behov",
samt
att, med ovannämnd ändring, godkänna reviderat reglemente för kommunala
handikapprådet.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande
Med anledning av att reglementet ska aktualiseras varje mandatperiod
uppmärksammades i handikapprådet att reglementet innehöll inaktuella
referenser, inkonsekventa benämningar, upprepningar med mera. Rådet valde
därför att bearbeta reglementet i sin helhet. Innehållet är dock fortfarande i
princip detsamma.
Det konstaterades också att rådets namn idag inte uppfyller Socialstyrelsens
rekommendationer om terminologi. Socialstyrelsen avråder från att använda
begreppet handikapp och rekommenderar istället att det ersätts med
funktionshinder eller funktionsnedsättning. Eftersom rådets uppgift främst är
att vara rådgivande och samarbetspartner när funktionshinder uppstår eller
riskerar att uppstå anses termen funktionshinder bäst beskriva de frågor rådet
hanterar.
Handikapprådet föreslår därför att rådet byter namn till Rådet för
funktionshindersfrågor.
I reglementet har det tidigare funnits inkonsekventa benämningar av
handikapprådet och funktionshindersrörelsen. I föreliggande förslag benämns
handikapprådet konsekvent rådet och funktionshindersrörelsen benämns
konsekvent föreningarna. Handikappades lokala samarbetskommitté, HLS, har
under 2018 bytt namn till Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig. I förslaget till
ändring av reglementet omnämns de med sitt nya namn.
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I övrigt förslås strykningar där flera punkter har i princip samma innehåll. Även
några tillägg föreslås.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 13
Protokoll Social- och omsorgsnämnden 2019-01-17
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-01-17

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

20(38)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 11

2020-02-11

Dnr 2019-000759 - 007

Granskningsrapport av kommunens kapitalförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrandet till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat hur kommunens
kapitalplaceringar hanteras bland annat i syfte att säkerställa att redovisningen
och värderingen är korrekt samt att bedöma om den interna kontrollen kring
efterlevnad av medelplaceringsreglemente och uppföljning är tillräcklig.
Revisionsrapporten har hanterats av kommunfullmäktige den 2019-11-25.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att lämna
yttrande över revisorernas slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i
kommunfullmäktige den 24 februari 2020.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende redovisning och uppföljning av
finansiella instrument. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som
konstaterats med anledning av angivna kontrollmål.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 14
Tjänsteutlåtande 2020-01-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 301
Rapport 2019-10-22
Missiv 2019-10-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000335 - 200

Träbyggnadsstrategi Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till träbyggnadsstrategi för Hudiksvalls kommun, och
att i ägardirektiv se till att berörda bolag omfattas av strategin.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 7/2018 att bifalla en motion av Sven
Bergström Trolin och Gunnar Grenholm, båda (C) om att Hudiksvalls
kommun ska ta fram en strategi för ökat byggande i trä. Förvaltningen har
utarbetat förslag på sådan strategi som bygger på kommunens övergripande
vision och med specifika mål och aktiviteter. Kommunstyrelsen har remitterat
förslaget till berörda förvaltningar och bolag.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Charliene Kiffer Goude (V) och Henrik Persson (S) yrkar
bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottet protokoll 2020-01-28 § 8
Tjänsteutlåtande 2019-04-23
Strategi 2019-04-23
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-05-21 § 48

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2015-000416 - 008

Motion om friluftsliv och respekt för den privata sfären
gör Glada Hudik gladare
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Med den nya strandskyddslagen och i och med allt fler skyltar och inhängningar
utan tillstånd föreslår Andréa Bromhed (MP) i en motion följande;
att kommunen gör en översyn över otillbörlig skyltning där allmänheten avvisas
att man i arbetet med att bli ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i” även
betjänar allmänheten med informationstavlor på platser som ansvarig
förvaltning anser vara strategiskt viktiga för samhällsinformation av denna art.
Remissinstanser
Byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har haft
motionen på remiss.
Byggnadsnämnden
Allmänheten ska fritt kunna ströva i marker och till och med övernatta på mark
utan fastighetsägarens tillstånd. Detta måste stävjas och informationsskyltar om
allemansrätten bör sättas upp så att allmänheten påminns om sina rättigheter.
Plan- och bygglovskontoret arbetar ständigt med dessa frågor, både i
strandskyddsärenden, bygglovsskedet och vid tillsyn. En tjänsteperson har i
uppdrag att hantera de anmälningar som inkommer vilket ofta handlar om
strandskydd. Nämnden anser att motionen därmed är besvarad.
Kultur- och fritidsnämnden
Strandskyddet är viktigt för det rörliga friluftslivet Med hänvisning till
byggnadsnämndens arbete med dessa frågor anser nämnden att motionen är
besvarad.
Tekniska nämnden
Nämnden har möjlighet att yttra sig till byggnadsnämnden i samtliga plan- och
bygglovsärenden där nämnden ur ett lagstadgat, tekniskt eller strategiskt
perspektiv är berörd. Nämnden anser att motionen ska skickas tillbaka till
kommunfullmäktige eftersom de inte anser att det är deras fråga.
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Beslutsgång
Anton Stark (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till motionen med följande särskilda
yttrande:
”Vänsterpartiet anser att intentionerna i motionen är goda, att strandskyddet är
viktigt att värna. Vi kommer därför att yrka bifalla motionen. DOCK anser vi
att det måste finnas finansieringsförslag för att uppfylla att-satserna, precis det
som de remissinstanserna lyfte fram sina svar.”
Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Anna Guldbrand (C) yrkar bifall till Anton Starks förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag om att bifalla motionen, eller till Anton Starks förslag om att motionen
ska anses vara besvarad, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 15
Tjänsteutlåtande 2019-01-10
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-18 § 111
Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-11 § 63
Tekniska nämndens protokoll 2018-06-11 § 74
Motion 2015-10-01

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000426 - 008

Motion om ställplatser för husbilar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad
Sammanfattning
Jonas Holm och Håkan Rönström (båda M) har i en motion föreslagit att
detaljplanen för f d Cementmagasinet på Stenkajen ändras för att möjliggöra att
byggnaden rivs och ersätts med café, restaurang, saluhall eller liknande, att det
görs i ordning ställplatser för husbilar på det tidigare industrispåret, att
kommunen flyttar den anläggning som finns på Kattvikskajen för att möjliggöra
latrintömning, vattenpåfyllnad och elnätsanslutning samt att Visit Glada Hudik
får i uppdrag att tillsammans med extern entreprenör sköta denna verksamhet.
Tekniska nämnden anser att det ligger utanför nämndens ansvarsområde att
anlägga ställplatser för husbilar och camping. Om annan aktör vill anlägga
ställplatser i berört område måste detaljplanen medge detta och vid behov
ändras. Tekniska nämnden är villig att utreda behovet av ställplatser på
Stenkajen invid Cementmagasinet.
Byggnadsnämnden anser att motionen ska vara besvarad och att aktuella frågor
ska utredas i pågående översiktsplanearbete. Byggnadsnämnden anser att
uppställningsplatser för husbilar i aktuellt område strider mot gällande
detaljplan som anger hamnändamål. Byggnadsnämnden påtalar också att
området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och erinrar om att
områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Vid en prövning av ev. camping i området behöver påverkan på
riksintressevärdena beaktas. Byggnadsnämnden anser att frågan om
uppställningsplatser bör utredas i det översiktsplanearbete som pågår, detta
särskilt som ett sådant ändamål är ytkrävande och föreslagen lokalisering är
centralt i staden. Först därefter bör ett ev. detaljplanearbete starta enligt
nämnden.
Kommunledningsförvaltningens överväganden
Kommunledningsförvaltningen erinrar om ett antal beslut som fattats i närtid
och som är av betydelse för denna motion, utöver det som remissinstanserna
angivit ovan.
• Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt uppdrag som gäller fr o m
2019 till tekniska nämnden att ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika
delar av kommunen, jfr kommunfullmäktige § 82/2018.
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• Kommunstyrelsens planutskott har i § 45/2019 beslutat att hos byggnadsnämnden ansöka om detaljplaneläggning av del av Stenkajen som bl.a. om-fattar
det f d Cementmagasinet. Tanken är att planen ändras från hamn- till
centrumändamål i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Östra
hamnen. Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked i oktober 2019.
• Styrelsen för Glysisvallen AB har ställt sig positiv till att inrätta 8 ställplatser
för husbilar inom Glysisområdet. Beslutet förutsätter att anläggningen för
sanitet flyttas över från Kattvikskajen till Glysis. Bolaget ansöker om erforderliga lov under hösten 2019. Kommunstyrelsen har i oktober 2019
(§ 158/2019) beslutat att överlåta den serviceutrustning för husbilar som
funnits på Kattvikskajen till Glysisvallen AB under förutsättning att bolaget får
erforderliga tillstånd.
Sammantaget bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns goda skäl
att tro att frågan om husbilsplatser i Hudiksvalls stad kan lösas på Glysisvallens
område. Området ligger på gångavstånd till centrum och närheten till Lillfjärden
med vattenglitter och strövområde gör att lokaliseringen kan fungera väl. Går
dessa planer i lås behöver tekniska nämnden fokusera fullmäktigeuppdraget
som ovan redovisats på att utreda lokaliseringar i andra områden i kommunen.
En ändrad detaljplan på Stenkajen öppnar för att kunna använda området till
annat än idag. Senare får då prövas det motionärerna föreslår om att riva
befintlig byggnad för att möjliggöra någon form av restaurang eller liknande
verksamhet.
Mycket av det motionärerna föreslår om ställplatser för husbilar i Hudiksvall ser
ut att realiseras, om än på annan plats än det som motionärerna föreslår.
Motionen bör därför anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 §16
Tjänsteutlåtande 2019-12-16
Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-11 § 60
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-29 § 116
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17 § 92
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-12 § 7
Motion

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000599 - 008

Motion om Fältassistent
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Kristdemokraterna i Hudiksvall har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med rubriken ”Fältassistent hjälper ungdomar att inte
hamna i drogmissbruk och kriminalitet”.
Social- och omsorgsnämndens yttrande
Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) eftersträvas att prioritera det
uppsökande, förebyggande arbetet samt arbetet med att ge tidiga insatser,
särskilt när det gäller barn och unga i riskzon och i behov av stödinsatser. Detta
sker både på individ- och gruppnivå. Att komma in tidigt med socialt stöd
gynnar dem vi är till för och är ett effektivt resursanvändande. Även upplevs
arbetet ofta mera meningsfullt för socialtjänstens medarbetare.
Inom barn- och ungdomsenheten, IFO, har en ungdomsgrupp inrättats.
Ungdomsgruppen består sedan tidigare av socialsekreterare och har uppdraget
att tidigt upptäcka barn och ungdomar med normbrytande beteende. Arbetet
innebär nära samverkan med skolan, polis och fritidsgårdar. Ungdomsgruppen
utökas under hösten 2019 med två behandlare i syfte att ge tidiga insatser till
ungdomarna och deras föräldrar/familjer som upptäcks i och med det nya
arbetssättet.
Beslutsgång
Peter Åkerström (KD) vill få antecknat till protokollet att han stödjer bifall till
motionen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 17
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2019-11-21 § 170
Tjänsteutlåtande social och omsorgsförvaltningen 2019-11-21
Motion 2018-11-26
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000696 - 008

Motion om lokal handlingsplan för suicidprevention
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
I en gemensam motion föreslår Kristdemokraterna och Centerpartiet att
kommunfullmäktige ska besluta att utarbeta och fastställa en lokal
handlingsplan för suicidprevention utifrån den lokala lägesbilden och med
förankring i den regionala handlingsplanen.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande
Bakgrunden till motionen är att Gävleborgs län ligger högt när det gäller antalet
suicid, både bland kvinnor och bland män. Därför har det tagits fram en
regional handlingsplan för suicidprevention. Den regionala handlingsplanen kan
vara ett stöd för lokala handlingsplaner. I den regionala handlingsplanen
betonas att de lokala handlingsplanerna bör ta hänsyn till den lokala lägesbilden.
Den lokala lägesbilden visar att självmordstalen i kommunen har varierat
kraftigt under 2000-talet, särskilt bland män. En orsak till variationen är
troligtvis bland annat att det rör sig om få individer. 2017 var andelen självmord
bland män i Hudiksvalls kommun markant fler jämfört med både länet och
riket. Andelen självmord bland kvinnor var i samma nivå som riket 2017.
Det finns ett förslag hos kultur- och fritidsnämnden att i den kommande,
fyraåriga, nämndsplanen lägga särskilt fokus på målgruppen barn och unga med
psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. En handlingsplan
för suicidprevention med en lokal lägesbild kommer att öka kunskapen i frågan
och blir ett bidrag till arbetet med nämndens utpekade målgrupp. Under 2020
ska två stora områden inom social hållbarhet genomföras; Hudiksvalls kommun
blir en Mänskliga Rättigheter-kommun och den nya barnrättslagen börjar gälla.
Därför är det lämpligt att arbetet med en handlingsplan för suicidprevention
planeras till 2021.
Beslutsgång
Patrik Nilsson (SD), Ulrica Högberg (V), Gerd Olsson (S), Bengt-Åke Nilsson
(C), Anton Stark (C), och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 18
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-18 § 127
Tjänsteutlåtande 2019-12-18
Motion 2019-09-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000714 - 035

Medborgarförslag om dubbelfilig utfart från Medskog
Kommunstyrelsen beslutar
att det elektroniska medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Sammanfattning
Barbro Eriksson, Hudiksvall, föreslår att utfarten från Medskogs
handelsområde mot väg 84 görs dubbelfilig för att underlätta för trafikanterna
som ska svänga österut. Detta i väntan på en långsiktig trafiklösning i området.
Kommunfullmäktige har överlämnat e-förslaget till kommunstyrelsen för
beredning och beslut.
Hudiksvalls kommun anser att frågan om en säkrare och bättre trafiklösning vid
Medskogs handelsområde är angelägen. Trafikflödena in och ut från området är
stundtals besvärliga med långa köer som följd. Kommunen har tidigare tagit
initiativ till att träffa företrädare för markägare och handlare i området samt
polisen för att diskutera problembild och tänkbara lösningar. Kommunen har
också vid flera tillfällen fört dialog med Trafikverket om denna fråga.
Det är viktigt att komma ihåg att kommunen inte ansvarar för några vägar i
området; E4:an och väg 84 är Trafikverkets vägar och inne på själva
handelsområdet har vägarna enskilt huvudmannaskap, det vill säga det är
berörda fastighetsägares ansvar. Kommunen motiverar sitt engagemang i frågan
med att den har ett allmänt intresse av att trafiken ska fungera väl, att risken för
olyckor kan minimeras och att handeln ska ha goda förutsättningar för sin
verksamhet.
Mot den bakgrunden har kommunstyrelsen beslutat att kommunen ska
genomföra en så kallad åtgärdsvalsstudie i området. Den handlar om att
tillsammans med olika parter identifiera både problem och föreslå lösningar på
dessa. Kommunen ser framför sig att det kommer att handla om att skapa både
kortsiktiga och mer långsiktiga lösningar i området.
I likhet med förslagsställaren har både kommunen och andra identifierat att ett
högersvängsfält kan vara en lösning som på kort sikt kan förbättra situationen i
området. Det är emellertid de som äger vägen inne på handelsområdet som har
möjlighet att åtgärda detta. Frågan kommer med största sannolikhet att hanteras
i åtgärdsvalsstudien men det hade varit önskvärt att de berörda fastighetsägarna
hade skapat ett högersvängsfält redan nu.
Eftersom kommunen inte har rådighet över berört vägområde kan emedborgarförslaget endast anses vara besvarat, även om kommunen i sak delar
förslagsställarens åsikt.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-02-11

Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingssutskottets protokoll 2020-01-28 § 9
Tjänsteutlåtande 2019-11-11
Medborgarförslag 2019-07-02

Beslutet skickas till
Barbro Eriksson
Planeringschefen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 18

2020-02-11

Dnr 2015-000467 - 035

Medborgarförslag om att göra marken kring
Vattentornet i Forsa till en mötesplats, "Tornkullen"
Kommunstyrelsen beslutar
att medborgarförslaget anses vara besvarat.
Sammanfattning
Erik Bergström, Forsa, föreslår att det byggs en ny byggnad som fungerar som
mötesplats där det tidigare Vattentornet stod i Sörforsa. På så sätt skapas
möjlighet till dans och en scen, allt i syfte att involvera invånarna och sprida en
känsla av att det satsas och händer saker i bygden. Byggnationen får också
kopplingar till Forsas kulturella, historiska och industriella tradition.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen framhåller att det är positivt att förslagsställaren
engagerar sig för orten och vill utveckla Sörforsa. Förvaltningen erinrar om det
arbetet som pågår kring utvecklingen av Sörforsa centrum där bl.a. placering av
busshållplats, bostadsbyggande och ev flytt av kommunal lekplats har berörts.
Lämpligen tas detta medborgarförslag i beaktande i samband med fortsatt
arbete kring utvecklingen av centrum i Sörforsa.
Kommunledningsförvaltningen kan tillägga att arbetet med att planera för
bostäder i Sörforsa fortskrider, vilket framkom som en väldigt angelägen åtgärd
när kommunen hade medborgardialog med Forsaborna häromåret.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-01-28 § 10
Tjänsteutlåtande 2019-12-16
Medborgarförslag 2015-11-05

Beslutet skickas till
Erik Bergström
Planeringschefen
Tekniska förvaltningen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 19

2020-02-11

Dnr 2020-000024 - 110

Val av ombud till Kommuninvests föreningsstämma
2020
Kommunstyrelsen beslutar
att till ombud och ersättare till Kommuninvests föreningsstämma 2020, välja
följande:
Ombud

Ersättare

Mikael Löthstam (S)

Bengt-Åke Nilsson (C)

Vindrosvägen 5

Knösta 21

824 51 Hudiksvall

824 92 Hudiksvall

Beslutet skickas till
Kommuninvest
Mikael Löthstam
Bengt-Åke Nilsson
Ekonomichefen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 20

2020-02-11

Dnr 2020-000073 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i styrgruppen för ekologisk hållbarhet, Caroline
Schmidt (C)
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Caroline Schmidt s anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i styrgruppen för ekologisk hållbarhet, samt
att till ny ledamot utse Gunnar Grenholm (C), Bro 214, 824 94 Hudiksvall.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Anhållan om entledigande

Beslutet skickas till
Ekostyrgruppen
Caroline Schmidt
Gunnar Grenholm
Monika Lindblom
Annika Forslin
Miljöstrategen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 21

2020-02-11

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ordförande Mikael Löthstam informerar om Hälsingerådets studieresa till
Skåne Nordost. Skåne Nordost har kommit långt i sitt samarbete och är mer
strukturerad i sitt arbete och har bland annat har ett gemensamt EU- kontor.
Vid sitt möte i december avhandlades bland annat följande:
- Information från regionen om God och nära vård
- Systemlösning för molntjänster
- EU-kontor
Inköp Gävleborg

- Ny förbundsordning har arbetats fram
- Finns kvar till gamla avtal går ut.
Sundsvallsregionen

Ingen information finns att ge, nästa möte är nästa vecka.
Övrig information

Kommundirektör Bengt Friberg informerar om beredskapsplaneringen och
åtgärder gällande Corona-viruset.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 22

2020-02-11

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning
1. Protokoll Inköp Gävleborgs direktionsmöte 2019-12-06
2. Meddelande från kultur- och fritidsnämnden ang ärendet Nedläggning av
Hudiksvalls bad och relax (badhus). Dnr 2019–000886
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 23

2020-02-11

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning
Planutskottets protokoll 2019-12-18 och 2020-01-28
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 24

2020-02-11

Dnr 47064

Information om IT-Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet med förhoppningen att de andra
berörda kommunerna nyttjar möjligheten att få samma information.
Sammanfattning
Konsult Daniel Olsson från Truesec, informerar om IT-samverkan i
Hälsingland och Hälsingerådet.
Informationen omfattar bland annat uppdraget, de tre faktorerna; exponentiell
förändringstakt, hotbilder och hastighet samt innovation inom verksamheten,
samt vidare kring Cloud ("molnet"), samt med frågeställningarna Varför?, Vad?,
Hur? och till sist rekommendationen.
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