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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-13

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Rådhussalen, Kulturhuset, Hudiksvall tisdagen 13 oktober 2020 kl 09:00-14:30

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Bo Nilsson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S) § 97-102, § 104-116
Per Svensson (S) § 97 och 103
Jonas Holm (M)
Peter Lagerqvist (M)
Bibbi Segerbrand (M) § 98-116
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Karin Hansson (C)
Alf Norberg (V)
Ulrica Högberg (V)
Yvonne Andersson (SD)

Ersättare

Jim Svensk Larm (S) (deltar på distans via Teams)
Anita Höglund (M) (deltar på distans via Teams)
Andréa Bromhed (MP) (deltar på distans via Teams)
Anna Guldbrand (C) (deltar på distans via Teams)
Jörgen Bengtson (C) (deltar på distans via Teams)
Lars Sjögren (L) (deltar på distans via Teams)
Peter Åkerström (KD) (deltar på distans via Teams)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria Larsson, ordföranden och VD i Fiberstaden AB
Barry Gustavsson och Bia Larsson, ordföranden och VD i AB Hudiksvallsbostäder
Anna-Karin Keisu och Stefan Söderlund, miljöinspektör Mats Axbrink, sakkunnig
Johan Andreasson, verksamhetschef Ardinela Agic och projektledare Maria Rosén

Justerare
Justeringens plats och
tid

Ulrica Högberg (V)
Kommunledningsstaben, fredag 16 oktober 2020 kl 11:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Ulrica Högberg

Paragrafer §§ 97–116
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Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-10-13
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publiceras
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Datum då anslaget
tas bort

2020-11-07

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-13

Innehållsförteckning
§ 97 Dnr 2019-000028 - 107
Redovisning av bolagens verksamhet; Hudiksvallsbostäder och
Fiberstaden ......................................................................................................... 6
§ 98 Dnr 2020-000488 - 042
Verksamhetsrapport delår 2020, kommunstyrelsen ..................................... 7
§ 99 Dnr 2020-000540 - 042
Delårsrapport 2020 för Hudiksvalls kommun .............................................. 9
Verksamhetsrapport och prognos delår 2020 ............................................... 9
§ 100 Dnr 2019-000784 - 002
Ändrad firmateckning 2020 ........................................................................... 10
§ 101 Dnr 2020-000372 - 265
Remiss gällande förslag till beslut om bildande av Långvinds
naturreservat, Hudiksvalls kommun ............................................................. 12
§ 102 Dnr 50047
Socialt fältarbete i Iggesund ........................................................................... 14
§ 103 Dnr 2020-000254 - 044
Camp Igge - Ändrade finansieringsförutsättningar .................................... 15
§ 104 Dnr 49726
Information om Hälsingeboken - varumärke och den nya grafiska
profilen för Hälsingland ................................................................................. 18
§ 105 Dnr 2020-000064 - 004
Dokumenthanteringsplan 2020 Kommunstyrelsen ................................... 19
§ 106 Dnr 2020-000435 - 253
Försäljning av fastigheten Strand 4:4 på Kattvikskajen ............................. 20
§ 107 Dnr 2020-000295 - 109
Val av förtroendevalda som ska medverka i projektet
Demokrativerkstad .......................................................................................... 21
§ 108 Dnr 2020-000533 - 001
Översyn av den politiska organisationen ..................................................... 22
§ 109 Dnr 2019-000682 - 315
Införande av parkeringsavgifter på vissa parkeringsplatser i Hudiksvall 23
§ 110 Dnr 2020-000360 - 024
Förlustgaranti för lärarassistenter ................................................................. 25
§ 111 Dnr 2020-000410 - 008
Redovisning av obesvarade motioner - 2020 .............................................. 26
§ 112 Dnr 2020-000409 - 035
Redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag - 2020 ..... 27
§ 113 Dnr 2019-000494 - 035
Medborgarförslag för vätgas till drivmedel för bränslecellsbilar .............. 28

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-10-13

§ 114 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...................................................................................................... 30
§ 115 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .................................................................... 31
§ 116 Dnr 2020-000514 - 002
Anmälan av delegationsbeslut 2020.............................................................. 32

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

5(32)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 97

2020-10-13

Dnr 2019-000028 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet;
Hudiksvallsbostäder och Fiberstaden
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordföranden Barry Gustavsson och VD Bia Larsson i kommunens bolag
Fiberstaden AB och ordföranden Anna-Carin Keisu och VD Stefan Söderlund i
AB Hudiksvallsbostäder informerar om respektive bolags nuvarande och
planerade verksamhet, uppdrag, ekonomi samt resultat.
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Dnr 2020-000488 - 042

Verksamhetsrapport delår 2020, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten delår 2020
Sammanfattning
Totalt beräknas kommunstyrelsens prognos redovisa ett överskott motsvarande
3 816 tkr.
De största positiva avvikelserna i förhållande till budgeten är;
1. Mer intäkter för stadsnätet.
2. Lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster.
3. Inställda utbildningar.
De negativa avvikelserna beror på extra kostnader föranlett av Corona
pandemin;
1. Skyddsutrustning.
2. Gåva till personalen.
3. Försedda skiljeväggar för säkra mötesplatser inom äldreomsorg.
Den största händelsen som påverkat kommunen är Coronapandemin som
inneburit både ökade kostnader och intäkter. Detta har inneburit att det
ordinarie arbetet till stor del blivit åsidosatt eftersom pandemiarbetet
prioriterats.
Målet för krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala
samhällsfunktioner och vid behov stödja Region Gävleborg. Fokusområden:
Bemanning, motverka smittspridning och stilla oro.
Krisledningsnämnden (tillika kommunstyrelsen) beslutade den 23 mars att alla
beslut av principiell karaktär relaterade till Corona pandemin ska tas över från
nämnderna till krisledningsnämnden. Pandemin har bland annat inneburit en
övergång till digitala möten och utbildningar, distansarbete där det är möjligt,
nya rutiner, stängning av badhus, distansutbildning på Bromangymnasiet,
varuhemssändning i tätorterna Enånger, Näsviken och Friggesund samt
stödpaket till lokala näringsverksamheter. Central bemanningsorganisation för
hantering av skyddsutrustning.
En viktig del i krisarbetet har varit att föra ut en bra kommunikation både
internt och externt.
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Den prognostiserade måluppfyllelsen för förvaltningen är sammantaget lägre än
föregående period (31 augusti 2019). Ett par mål har uppfyllts; minska
sjukskrivningen och utveckla hamnområdet. Ett annat mål, effektivisering
genom behovsstyrd digitalisering har bedömts i hög grad uppfyllt bland annat
för att datamognaden har blivit bättre. Dessutom har det lett till effektiva
digitala möten.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 171
Tjänsteutlåtande 2020-09-15
Rapport 2020-09-16

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Ulrika Wenn
Bengt Friberg
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Dnr 2020-000540 - 042

Delårsrapport 2020 för Hudiksvalls kommun
Verksamhetsrapport och prognos delår 2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten och delårsprognos för 2020.
Sammanfattning
Kommunen redovisar per den 31 augusti ett positivt ekonomiskt resultat på
sista raden med 121,2 mkr. När det gäller driftsresultatet så uppvisar social- och
omsorgsnämnden ett negativt resultat mot budget med 22,1 mkr. Övriga
nämnder uppvisar samtliga ett överskott mot budget. Det är främst
lärandenämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen som står för de
största överskotten. Vid en jämförelse mot 2019 så ligger en försäkringslösning
med som en kostnad på 245,6 mkr vilket belastar resultatet som en
engångseffekt.
Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för helåret 2020 uppgår på
sista raden till 103,7 mkr. I detta resultat ingår nämndernas prognostiserade
positiva avvikelse mot budget på 14,2 mkr. Prognosen grundas på bedömningar
från nämnderna om efterfrågan, resursinsatser, kostnadsutveckling m.m.
Förutom nämndernas verksamheter ingår även hela kommunens pensioner,
avskrivningar, oförutsett, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster.
Uppföljning av målen visar att flera mål är helt eller delvis uppfyllda. Även en
redovisning av samtliga uppdrag finns med och där dess status visar om de är
klara, pågår eller ej påbörjade.
Beslutsunderlag
Delårsrapport 2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000784 - 002

Ändrad firmateckning 2020
Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03, § 195, Firmateckning
2020 föreslår kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsen 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 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 Siv Persson, 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 Siv Persson, Magnus Kaulich, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena
Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Tina Hallin
och Elisabeth Gafvelin att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Magnus Kaulich, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson och Lena
Johansson, ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Tina Hallin
och Elisabeth Gafvelin att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets
allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets
allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
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.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag

Beslutet skickas till
Ekonomienheten, Mikael Löthstam, Jonas Holm, Bengt Friberg, Kent
Lundqvist, Jan Kroppegård
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Dnr 2020-000372 - 265

Remiss gällande förslag till beslut om bildande av
Långvinds naturreservat, Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till länsstyrelsen, i enlighet med planeringsutskottets förslag
inklusive, den under kommunstyrelsen, tillagda uppmaning.
Sammanfattning
Länsstyrelsen har upprättat ett förslag till bildande av Långvinds naturreservat
för yttrande. Till reservatsförslaget har även en skötselplan tagits fram. Aktuellt
område ligger sydost om Långvinds Bruk och omedelbart norr om Långvinds
fritidsområde. Det är i huvudsak halvön Fäbodön med omgivande småöar och
vatten som direkt berörs. Större delen av området är sedan tidigare utpekat som
Natura 2000-område. Området finns upptaget i kommunens översiktsplan och
naturvårdsplan. Områdets totala areal är 1265 ha varav 939,5 ha utgörs av
vatten.
Området har framför allt mycket höga marina naturvärden. Dessa består av
grunda vattenområden som utgör en viktig barnkammare för lekande och
uppväxande fiskbestånd och som i sin tur utgör en viktig födokälla för
fiskätande fåglar. Förutom vattenområden kommer även strandnära skogsmark
att skyddas av reservatet. Området är till stora delar oexploaterat. Området har
även höga friluftsvärden. Länsstyrelsen föreslår bland annat att det införs ett
totalt fiskeförbud i reservatet.
Ärendet har beretts i samråd mellan Norrhälsinge miljökontor och
kommunledningsförvaltningen.
Följande uppmaning läggs, på uppmaning av centerpartiet, till protokollet under
kommunstyrelsens sammanträde:
Länsstyrelsen måste följa Naturvårdsverkets riktlinjer för bildande av
naturreservat och ha en bättre och närmare dialog med kommun, markägare
och andra intressenter om bildande av Långvinds naturreservat.
Beslutsgång
Ulrica Högberg (V) yrkar på att i kommunens yttrande, i de nu fem exemplen
på fiske som skulle kunna tillåtas, stryka de två första vilka handlar om nätfiske,
yrkar i övrigt bifall till förslaget till yttrande.
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Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Ulrica Högbergs
ändringsyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-09-29 § 82
Tjänsteutlåtande 2020-09-18
Skrivelse 2020-09-18
Följebrev 2020-06-25
Remiss 2020-06-25
Konsekvensutredning 2020-06-25
Skrivelse 2020-06-25

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen
Hans Gyllow
Johan Andreasson
Mats Axbrink
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Dnr 50047

Socialt fältarbete i Iggesund
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Verksamhetschef Ardinela Agic informerar kommunstyrelsen om projektet
socialt fältarbete i Iggesund. Informationen omfattar organisationen för
tillfälligt stöd, syfte, bakgrund, verksamheten, effekter, vad händer framåt samt
utmaningar.
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Dnr 2020-000254 - 044

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

Emot förslaget och till förmån för eget förslag reserverar sig Yvonne
Andersson (SD).
Emot förslaget och till förmån för Alf Norbergs förslag reserverar sig Alf
Norberg (V) och Ulrica Högberg (V).
Emot förslaget och till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Karin Hansson (C) och Bengt-Åke
Nilsson (C).
Sammanfattning
Lånet upptogs den 20 juni 2011, § 122 Kommunfullmäktige, och uppgår till 10
miljoner kronor. Lånet finansierade uppförandet av en inomhushall på
Movallen, kallad Camp Igge Arena. Anläggningen kostnadsberäknades till 33,5
miljoner kronor. Initialt beslutades att lånet skulle amorteras med 500 tusen
kronor per från och med 2015. Kommunfullmäktige beslutade sedan 2015 §
128 att flytta fram första amorteringstillfället på det amorteringsfria lånet till
2020. Kommunen har sedan några år tillbaka nya riktlinjer som inte medger att
bevilja föreningar ränte-och amorteringsfria lån.
Iggesunds IK har inkommit med en begäran om att det lån kommunen
beviljade 2011 skrivs av med anledning av att föreningen inte har den ekonomi
som tillåter att lånet amorteras av. Företrädare från kommunen träffade
företrädare för föreningen den 23 juni för att skapa sig en bild över föreningens
ekonomiska förutsättningar att följa tidigare beslutad amorteringsplan. Mötet
visade på att det för närvarande inte finns ekonomiska förutsättningar att följa
amorteringsplanen.
Med anledning av Iggesunds IK:s ekonomiska situation och att föreningens
förutsättningar försämrats sedan anläggningen uppfördes så föreslås därför att
lånet istället skrivs av med 500 tkr per år under 5 år och att kommunstyrelsen
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har årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status. Därefter görs en förnyad prövning huruvida lånet ska
fortsätta att skrivas av eller om förutsättningar finns för återbetalning.
Förvaltningens motivering
Genom förslaget medverkar kommunen till att Iggesunds IK ges
förutsättningar att fortsätta drifta anläggningen i egen regi. Genom denna
åtgärd skapas förutsättningar för att Iggesunds IK och Camp Igge kan fortsätta
och utveckla verksamheten. Satsningen som kommunen stod bakom med
beslutet att låna ut 10 miljoner kronor till Iggesunds IK är en del av satsningen
på Iggesund som besöksmål och att utveckla idrottsturism genom att föreningar
förlägger träningsläger i anläggningen. I förlängningen gynnar näringen det och
stärker Iggesund och kommunen som besöksmål.
I det pågående översiktsplanearbetet är Iggesund viktig som nod för den södra
kommundelens utveckling inte minst med tanke på service, handel och
besöksnäring. Föreningen är en viktig aktör i kommunens kommande arbete
för att tillsammans med övrigt föreningsliv, företag, polis, skola och
fritid/kultur att motverka och förebygga den sociala problematik som finns i
samhället.
Beslutsgång
Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i
ärendet.
Yvonne Andersson (SD) yrkar att ärendet återremitteras till allmänna utskottet
för att se en kontospecifik balans- och resultatrapport för de 5 föregående åren
samt huvudbok för senaste året. Gäller både för IIK och Camp Igge.
Annika Huber (S), Bo Nilsson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag en
gång per kvartal inhämta redovisning från föreningen i syfte att få information
om föreningens ekonomiska status,
att flytta fram första amorteringstillfället till år 2024, samt
att kommunen ser över möjligheten att annan aktör tar över ägande och drift
av Camp. Igge.
Alf Norberg (V) yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons yrkande när det gäller andra
att-satsen, det vill säga att endast flytta fram första amorteringstillfället till år
2024.
Jörgen Bengtson (C) vill få noterat till protokollet att han stödjer Jan-Erik
Jonssons Förslag.
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Ordföranden framställer först proposition om bifall ej till Yvonne Anderssons
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska
således avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till allmänna
utskottets förslag, till Jan-Erik Jonssons förslag eller till Alf Norbergs förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 170
Tjänsteutlåtande 2020-09-16
Årsredovisning 2019 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-05-12 § 47
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Kommunstyrelsen 2015-09-30 1 128
Kommunfullmäktige 2011-06-20 §122
Årsberättelse år 2018 2020-05-15
Skuldförbindelse 2020-05-14
Protokoll årsmöte 2019-03-21, 2020-05-15
Ansökan 2019-02-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 49726

Information om Hälsingeboken - varumärke och den
nya grafiska profilen för Hälsingland
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Projektledare Maria Rosén informerar om projektet Hälsingeboken.
Informationen omfattar bland annat målsättningar, process, finansiering,
strategi, innehåll mm. Boken delas ut till ledamöterna.
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Dnr 2020-000064 - 004

Dokumenthanteringsplan 2020 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplanen
Sammanfattning
Förvaltningen har utarbetar 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 används. Jämfört med
nuvarande plan föreligger följande kompletteringar och ändringar;
• Handlingar som inte funnits med i tidigare plan inom områdena
kommunövergripande, personal, ekonomi och inköp. (markerade med gul text).
• Ändrat tiden för handlingar i närarkivet, från 5 år till 2 år. Fördelen är att det
krävs mindre utrymme i när arkiven.
• Digitala handlingar ska enbart förvaras digitalt och inte som idag att de även
dras ut på papper till en akt. Däremot handlingar som inkommer på papper ska
förvaras i en pappersakt men även scannas in digitalt. Ett steg i riktningen enligt
kommunfullmäktiges verksamhetsmål ”Effektivisering genom behovsstyrd
digitalisering”. Nästa steg i digitaliseringen kommer att bli E-arkiv vilket är på
gång i samarbete med andra kommuner.
Beslutsunderlag
Förslag till dokumenthanteringsplan
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Åke Norberg
Centraldiariet
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Dnr 2020-000435 - 253

Försäljning av fastigheten Strand 4:4 på Kattvikskajen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna preliminärt upprättat köpeavtal med AB Hudiksvalls bostäder,
angående försäljning av fastigheten Strand 4:4 på Kattvikskajen, samt uppdra
till mark och exploateringsenheten att verkställa beslutet när villkoren är
uppfyllda. Endast mindre justeringar av avtalsinnehållet medges inom ramen
för kommunfullmäktiges godkännande,
att fastställa köpeskillingen till 7 272 000 kronor, samt
att medgivande till förtida tillträde till fastigheten kan lämnas så att
grundarbeten kan komma igång innan beslutet i kommunfullmäktige vinner
laga kraft, samt att uppdra till mark-och exploateringsenheten att verkställa
detta medgivande.
Sammanfattning
AB Hudiksvalls Bostäder har en markanvisning på Kattvikskajen för den södra
delen av kvarter C, Strand 4:4, se kartbilaga. När de erhållit bygglov vill de gå
snabbt fram med köp och påföljande byggnation.
Köpekontrakt upprättas för fastigheten Strand 4:4 där köpeskillingen ska
beräknas utifrån byggrätten BTA(bruttoarea) i enlighet med beviljat bygglov.
Bygglovsansökan har en total BTA om 5554 kvadratmeter varav den
värdegrundande arean BTA är 4848 och med ett kvadratmeterpris om 1500
kronor så beräknas köpeskillingen till 7 272 000 kronor.
Beräkningsgrund för köpeskillingen är det värdeutlåtande som NAI Svefa
redovisade 2017-03-09 och det beslut kommunen antagit om riktlinjer vid
försäljning av kommunal mark med byggrätt på Kattvikskajen.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Planeringsutskottets protokoll 2020-09-29 § 83
Tjänsteutlåtande, karta och överlåtelseavtal 2020-09-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000295 - 109

Val av förtroendevalda som ska medverka i projektet
Demokrativerkstad
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna till gruppledarberedningen att utse 10 förtroendevalda och
ersättare för medverkan i projektet Demokrativerkstad under totalt fyra dagar
hösten 2020 och våren 2021,
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-28 § 89 att kommunstyrelsen utser 10
förtroendevalda och ersättare för medverkan i pilotprojektet
Demokrativerkstad under totalt fyra dagar hösten 2020 och våren 2021.
Beslutsunderlag
Komunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 89

Beslutet skickas till
Gruppledarna
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Dnr 2020-000533 - 001

Översyn av den politiska organisationen
Kommunstyrelsen beslutar
att gruppledarna får i uppdrag att se över den politiska organisationen inför
kommande mandatperiod,
att som utgångspunkt i översynen se över antalet ledamöter i nämnder och
bolag,
att i övrigt föreslå förändringar som gruppen anser nödvändiga,
att gruppledarna till sitt förfogande har administrativt tjänstemannastöd, samt
att arbetet ska vara klart senast 2021-12-31.
Sammanfattning
Inför varje mandatperiod har det gjorts en översyn av den politiska
organisationen och bolagsstyrelser i kommunen. Bakgrunden är att om
justeringar eller förändringar skall göras i den politiska organisationen har det
varit politisk enighet om att dessa ska beslutas i god tid innan det nya
fullmäktige tillträder. En diskussion som från och till under åren kommit upp är
antalet ledamöter i nämnder och bolagsstyrelser, frågor som även aktualiserats
under nuvarande mandatperiod. Med den bakgrunden och de synpunkter som
kommit in från olika håll kan det vara lämpligt att uppdraget har sin
utgångspunkt att i första hand utgå ifrån att se över antalet ledamöter i
bolagsstyrelser och nämnder. Gruppen kan ju under det löpande arbetet
komma fram till andra smärre justeringar i den politiska organisationen som
behöver rättas till inför nästa mandatperiod.
Lämplig politisk gruppering torde vara att partiernas respektive gruppledare får
i uppdrag att göra översynen och att gruppens arbete ska vara klart med
eventuella förslag på förändringar årsskiftet 2021–2022. Att remiss till de
politiska partierna går ut under januari och februari 2022 så att beslut tas senast
i juni fullmäktige 2022.
Beslutsunderlag
Ordförandens tjänsteutlåtande 2020-09-17

Beslutet skickas till
Gruppledarna
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Dnr 2019-000682 - 315

Införande av parkeringsavgifter på vissa
parkeringsplatser i Hudiksvall
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa parkeringsavgifter vid parkeringsplatserna vid Djupestrand och vid
gamla Hiabparkeringen i Hudiksvall,
att avgiften ska vara 2 kr per timme, 30 kr per dygn och 300 kr per månad,
samtliga är inklusive moms, samt
att delegera till tekniska nämnden att, om det behövs för styrmedelsfunktionen,
genomföra mindre justeringar av parkeringsavgiften samt anpassa avgiften till
inflationen och pröva om nyskapade parkeringsplatser i liknande geografiska
lägen ska omfattas av bestämmelserna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har tidigare gett förvaltningen i
uppdrag att ställa färdigt en parkeringsplats vid Kastellvägen på fastigheten
Köpmanberget 2:13 till besökande i området, besökande till bostäderna samt
boende. Parkeringen kommer att rymma ca 45 platser.
Samtidigt har kommunens tidigare hyresgäst på den f d Hiabparkeringen vid
Sjötullsgatan, fastigheten Köpmanberget 7:1, sagt upp arrendet. Kommunen
har därefter röjt sly och städat upp parkeringen, sett över beläggningen av
området, rätat upp anvisningen av p-platserna och plockat ned gamla
motorvärmaruttag. Denna parkering kan möta parkeringsbehovet för
besökande och för arbetsplatser i närområdet samt vara ett komplement till
parkeringen vid Djupestrand.
Lika avgifter föreslås införas på bägge parkeringarna. Avgiften sätts till 2 kr i
timmen vilket kan jämföras med 10 kr i centrum. För att möta behovet av
längre parkeringstider ska det finnas möjlighet att betala parkering även för
dygn eller månad, 30 respektive 300 kr.
Berörda parkeringsplatser är belägna inom kvartersmark, ägd av kommunen.
Mark- och exploateringsenheten inom kommunledningsförvaltningen har
handlagt ärendet och har stämt av avgiftsförslaget med tekniska förvaltningen
som handhar parkeringar på allmän platsmark. För enhetlighet i tillämpningen
föreslår förvaltningen att fullmäktige delegerar till tekniska nämnden att göra
inflationsuppräkningar av avgiften och i övrigt vid behov göra mindre
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justeringar om det behövs för att parkeringsavgiften ska fungera väl som
styrmedel.
Beslutsunderlag
Planeringsutskottets protokoll 2020-09-29 § 84
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Bilaga 2020-09-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000360 - 024

Förlustgaranti för lärarassistenter
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet hanteras i samband med bokslutet.
Sammanfattning
Lärandenämnden beslutade den 17 juni 2020 att föreslå kommunfullmäktige att
bevilja lärandenämnden 1,5 miljoner kronor i förlustgaranti för lärarassistenter.
Det riktade statsbidraget för detta för 2020 kommer att sänkas och i dagsläget
är det osäkert hur bidragets storlek kommer att se ut.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 169
Lärandenämndens protokoll 2020-06-17 § 31
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Lärandenämnden
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Dnr 2020-000410 - 008

Redovisning av obesvarade motioner - 2020
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 14 september 2020. Totalt är det 15 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 15 obesvarade motionerna
kommer minst 12 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 174
Tjänsteutlåtande 2020-09-14

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000409 - 035

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag - 2020
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana samtliga nämnder och kommunala bolag att se över och behandla
obesvarade medborgarförslag daterade före 2019 och som kommunfullmäktige
lämnat över för handläggning och beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska kommunstyrelsen och
nämnderna en gång per år, till fullmäktige redovisa de beslut som fattats i dessa
ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Den 14 september 2020 var det totalt 20 medborgarförslag som inte blivit
besvarade Av dessa är det minst 13 medborgarförslag som inte klarar
handläggningen inom ett år.
Beslutsgång
Ulrica Högberg (V) yrkar att kommunstyrelsen uppmanar nämnder och bolag
att behandla gamla medborgarförslag som fullmäktige lämnat över för
handläggning och beslut.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Ulrica Högbergs
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 175
Tjänsteutlåtande 2020-09-14
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kommunfullmäktige
Ulrika Wenn
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Dnr 2019-000494 - 035

Medborgarförslag för vätgas till drivmedel för
bränslecellsbilar
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Lars Renström inkom med ett medborgarförslag 20 juni 2019 om att han vill att
kommunen ska bidra till uppförande av en vätgasmack vid Medskog eller annat
strategiskt placerat ställe i kommunen.
Allt fler industrier och företag blir intresserade av vätgas som energilösning i
processer och transporter.
I Gävleborgs län är det i Sandviken man kommit längst där Sandvik använder
vätgas i ståltillverkningen och de har tillsammans med kommunen byggt
Sveriges fjärde vätgasmack. Anders Lundell på Sandbacka Science Park ledde
projektet med vätgasmacken och han är också ordförande i intresseföreningen
Vätgas Sverige. www.vatgas.se
I början av juli 2020 träffades några företrädare för Hudiksvalls industrier och
näringsliv, Anders Lundell informerade då om vätgasens möjligheter och
utbyggnad.
Förvaltningens motivering

Medborgarförslaget anses besvarat då kommunen följer utvecklingen av
förnyelsebara bränslen med stort intresse och där vätgas är ett av dessa. Samt
att kommunen vid en eventuell etablering kommer att bidra till lämplig
placering och kundunderlag. Det är däremot inte aktuellt för Hudiksvalls
kommun att driva ett sådant utvecklingsprojekt som etablering av en
vätgasmack innebär. Det överlåter vi till näringslivet och marknaden för
fordonsbränslen.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 176
Tjänsteutlåtande 2020-08-10
Medborgarförslag 2019-06-20

Beslutet skickas till
Lars Renström
Åsa Terent
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen ny information finns att ge.
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Gerd Olsson (S) informerar från ett möte med (NSFG) där bland annat
följande frågor avhandlades:
Kartläggning av suicidprevention i länet
Sociala investeringar
Sundsvallsregionen

Följande frågor avhandlades vid senaste mötet:
- coronaläget i olika kommuner
- verksamhetsplanen
- kompetensförsörjning
- traineeprogrammet
- trafikförsörjning
- lärarutbildning
- temaföreläsning "Livslångt lärande"
- utvecklingsstrategi
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Budgetpropositionen för 2021 och Höständringsbudgeten för 2020. Viktig
information från SKR cirkulär 2037
2. Protokoll från samordningsförbund Gävleborg 2020-09-04
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Dnr 2020-000514 - 002

Anmälan av delegationsbeslut 2020
Sammanfattning
Ordförandebeslut:
1. Lista på föreningar som erhållit byapengen 2020, fram till och med 2020-0915.
2. Sponsring Hagmyren
3. Yttrande över promemoria om förlängning av tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen.
4. Yttrande över SOU 2020:27 Högre växel i minoritetspolitiken. Dnr 2020000413 100
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