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Närvarolista
Beslutande

Sven-Åke Thoresen (S), Ordförande
Jörgen Bengtson (C), 2:e vice ordförande
Agneta Brendt (S) på distans via Teams
Mikael Löthstam (S) via Teams
Annika Huber (S) via Teams
Daniel Fors (S) via Teams
Gerd Olsson (S) via Teams
Per Svensson (S) via Teams
Börje Sundin (S) via Teams
Lena Hallqvist (S) via Teams
Bo Nilsson (S) via Teams
Lilian Holmgren (S) via Teams
Jim Svensk Larm (S) via Teams
Majvor Westberg-Jönsson (S) via Teams
Kent Kanon (S) § 141-171, via Teams
Kerstin Rask (S) § 140, via Teams
Lotta Beiersdorf (S), via Teams
Rolf Sundell (S) via Teams
Jonas Holm (M) via Teams
Anita Höglund (M) via Teams
Adam Rydstedt (M) via Teams
Cecilia Natander (M) via Teams
Bibbi Segerbrand (M) via Teams
Håkan Rönström (M) via Teams
Birgitta Medin (M) via Teams
Kerstin Karlsson (M) via Teams

Andréa Bromhed (MP) via Teams
Lina Johnsson (MP) ) via Teams
Charliene Kiffer Goude (V) via Teams
Ulrica Högberg (V) via Teams
Alf Norberg (V) via Teams
Lisa Holmberg (V) via Teams
Olle Jonsson (V) via Teams
Caroline Schmidt (C) via Teams
Jan-Erik Jonsson (C) via Teams
Anton Stark (C) via Teams
Karin Hansson (C) via Teams
Bengt-Åke Nilsson (C) via Teams
Anna Guldbrand (C) via Teams
Gunilla Persson (C) via Teams
Linda Östblom (C) via Teams
Stina Jonsson (C) via Teams
Sven Bergström-Trolin (C) via Teams
Lars Sjögren (L) via Teams
Peter Åkerström (KD) via Teams
Monica Stigås (KD) § 141-171 via Teams
Kent Sjöberg (KD) § 140 via Teams
Yvonne Andersson (SD) via Teams
Stefan Nordin (SD) via Teams
Peter Asp Vilén (SD) via Teams
Birgitta Johansson (SD) via Teams

Ersättare

Kerstin Rask (S) via Teams
Stefan Bäckström (S) via Teams
Mona Celander (S) via Teams
Torsten Myrgren (M) via Teams
Emelie Gustafsson (M) via webben
Barbro Ryttlinger (MP) via Teams

Erik Jensen (C) via Teams
Lisa Östberg (C) via Teams
Lars Österberg (KD) via Teams
Kent Sjöberg (KD) via Teams
Johan Wallinder (V) via Teams
Siv Cavallin (V) via Teams

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén,
kommundirektör Bengt Friberg,
registrator Mandy Neu Eriksson
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Dnr 2020-000254 - 044

Camp Igge, Iggesunds IK - Ändrade
finansieringsförutsättningar
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå Iggesunds IK:s begäran om ett ränte- och amorteringsfritt lån,
att lånet till Iggesunds IK om 10 miljoner kronor skrivs av med 500 tkr per år
under 5 år (2020–2024). Därefter görs en ny prövning, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att under kommande 5 år ha
årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status.
Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar därmed inte i ärendets beredning eller
beslut.
Sammanfattning
Lånet upptogs den 20 juni 2011, § 122 Kommunfullmäktige, och uppgår till 10
miljoner kronor. Lånet finansierade uppförandet av en inomhushall på
Movallen, kallad Camp Igge Arena. Anläggningen kostnadsberäknades till 33,5
miljoner kronor. Initialt beslutades att lånet skulle amorteras med 500 tusen
kronor per år från och med 2015. Kommunfullmäktige beslutade sedan 2015 §
128 att flytta fram första amorteringstillfället på det amorteringsfria lånet till
2020. Kommunen har sedan några år tillbaka nya riktlinjer som inte medger att
bevilja föreningar ränte-och amorteringsfria lån.
Iggesunds IK har inkommit med en begäran om att det lån kommunen
beviljade 2011 skrivs av med anledning av att föreningen inte har den ekonomi
som tillåter att lånet amorteras av. Företrädare från kommunen träffade
företrädare för föreningen den 23 juni för att skapa sig en bild över föreningens
ekonomiska förutsättningar att följa tidigare beslutad amorteringsplan. Mötet
visade på att det för närvarande inte finns ekonomiska förutsättningar att följa
amorteringsplanen.
Med anledning av Iggesunds IK:s ekonomiska situation och att föreningens
förutsättningar försämrats sedan anläggningen uppfördes så föreslås därför att
lånet istället skrivs av med 500 tkr per år under 5 år och att kommunstyrelsen
har årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status. Därefter görs en förnyad prövning huruvida lånet ska
fortsätta att skrivas av eller om förutsättningar finns för återbetalning.
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Förvaltningens motivering

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

Kommunfullmäktige beslutade 26 oktober § 124 att återremittera ärendet till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunledningsförvaltningen har
tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kompletterat ärendet med en
skrivelse som avser ge svar på de frågor som avser återremissen.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde önskar Charliene Kiffer Goude (V) få
noterat till protokollet att vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-26
finns ett fel i protokollet. Formuleringen; att kommunen ser över möjligheten
att annan aktör tar över ägande och drift av Camp. Igge, ska inte finnas med
med i hennes yrkande vilket framgår i protokollet.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S), Annika Huber (S), Peter Åkerström (KD), Jonas Holm
(M), Bo Nilsson (S), Gerd Olsson (S), Håkan Rönström (M) och Lars Sjögren
(L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar enligt följande:
- 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.
Yvonne Andersson (SD), Charliene Kiffer Goude (V), Sven Bergström Trolin
(C), Stefan Nordin (SD), yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Jan-Erik Jonssons förslag
röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Med 29 ja-röster mot 20 nej-röster (två ledamöter är frånvarande) beslutar
kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 150
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 195
Skrivelse 2020-11-16
Resultat 2020-11-16
Kommunfullmäktige 2020-10-26 § 124
Kommunstyrelsen 2020-10-13 § 103
Allmänna utskottet 2020-09-24 § 170
Tjänsteutlåtande 2020-09-16
Årsredovisning 2019 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-05-12 § 47
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Kommunstyrelsen 2015-09-30 1 128
Kommunfullmäktige 2011-06-20 § 122
Årsberättelse år 2018 2020-05-15
Skuldförbindelse 2020-05-14
Protokoll årsmöte 2019-03-21, 2020-05-15
Ansökan 2019-02-07
Beslutet skickas till

Iggesunds IK
Ekonomienheten
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Dnr 2020-000296 - 735

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

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anton Stark (C), Karin Hansson
(C) Bengt-Åke Nilsson (C), Anna Guldbrand (C) Jörgen Bengtson (C), Gunilla
Persson (C), Linda Östblom (C), Stina Jonsson (C) och Sven Bergström Trolin
(C) och reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunen står inför många stora utmaningar. Den största är utvecklingen av
demografin där andelen äldre kommer att öka samtidigt som det finns ett stort
investeringsbehov. Framtida investeringsbehov är som störst inom social-och
omsorgsnämnden och lärandenämndens verksamhetsområden. Med
utgångspunkt från kommunens inriktnings- och handlingsplan för 2019-2027
för äldres boende så ryms flera förslag till åtgärder. En åtgärd inom ramen för
denna plan är att tillskapa 100 moderna och funktionella bostäder. Genom
omvärldsanalyser har det visat sig att Riksbyggen har stor erfarenhet och en
gedigen kunskap att bygga sådana bostäder inom ramen för boendeformen
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kooperativ hyresrätt. Denna modell för samverkan innebär också att
kommunen inte behöver finansiera boende över sin egen investeringsbudget.
Plan- och utvecklingsutskottet beslutade 11 november 2020 § 106 att skicka
ärendet på remiss till Social- och omsorgsnämnden som yrkar bifall till
förslaget.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C) yrkar i första hand på återremiss och i andra hand avslag
på kommunstyrelsens förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
kommunens ombud vid årsstämman Kooperativ hyresrättsförening Skyttegillet
i Hudiksvall utses av kommunfullmäktige.
Ulrica Högbergh (V), Peter Åkerström (KD), Adam Rydstedt (M), Andrea
Bromhed (MP), Jonas Holm (M), Alf Norberg (V), Gerd Olsson (S), Monika
Stigås (KD), Bo Nilsson (S), Lars Sjögren (L), och Yvonne Andersson (SD)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med Mikael Löthstams tillägg.
Jan-Erik Jonsson (C) och Stina Jonsson (C) yrkar bifall till Caroline Schmidts
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts återremissförslag, och finner att det avslås. Ärendet ska således
avgöras vid dagens sammanträde.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till
kommunstyrelsens förslag med Mikael Löthstams tillägg, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 151
Plan- och utvecklingsutskottets förslag 2020-11-24 § 119
Social- och omsorgsnämnden 2020-11-17 § 117, yrkande centerpartiet 2020-1117, tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-11-17,
tjänsteutlåtande 2020-11-10, skiss 2020-11-06, stiftaravtal 2020-11-06, stadgar
2020-11-06, samverkansavtal 2020-11-06, programhandling 2020-11-06,
långtidsprognos 2020-11-06, föreningskalkyl 2020-11-06, kartor 2020-11-06,
prognos 2020-11-06, beslutsunderlag 2020-11-06 och protokoll styrgruppsmöte
2020-11-02
Beslutet skickas till
Riksbyggen
Ekonomienheten
Social- och omsorgsnämnden
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Dnr 2020-000635 - 252

Förvärv av del av fastigheten Sörrå 4:3
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat köpeavtal med Lars och Anna Jonsson, angående
förvärv av del av fastigheten Sörrå 4:3, samt att uppdra till mark- och
exploateringsenheten att verkställa beslutet när villkoren är uppfyllda, samt
att godkänna köpeskillingen på 4 617 500 kr.
Sammanfattning
Ett planprogram håller på att tas fram vid Södra infarten, Östra Medskog. Som
en del i det arbetet har kommunen tidigare förvärvat mark inom området och
har nu fått möjligheten att förvärva ytterligare, som mark- och
exploateringsenheten bedömer, strategiskt bra placerad mark. Markområdet är
beläget i direkt anslutning till R84, både i norr och söder, se kartbilaga i
köpeavtalet. Köpeskillingen föreslås bli på 4 617 500 kr som beräknats utifrån
markpriset 50 kronor per kvm samt en ersättning på 250 000 kr för tillhörande
skog. Fastigheten är ca 87 350 kvm.
Syftet med markförvärvet är att möjliggöra detaljplaneläggning av de
verksamhetsområden som planprogrammet pekar ut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 144
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-11-24 § 118
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Avtal 2020-11-12

Beslutet skickas till
Lars och Anna Jonsson
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten
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Dnr 2018-000502 - 420

Bildande av Sofieholmforsens naturreservat
(Njutångerforsens naturreservat)
Kommunfullmäktige beslutar
att bilda Sofieholmforsens naturreservat i enlighet med bifogade
reservatsbestämmelser och tillhörande skötselplan, samt
att de redovisade kostnaderna ska beaktas i det årliga budgetarbetet.
Sammanfattning
Att bilda ett kommunalt naturreservat i Nianåns mynning syftar till att skydda
och återställa den värdefulla naturmiljön i området. Mer preciserat syftar det till
att återskapa och skydda strömsträckor och möjliggöra fri fiskvandring och
fisklek vid mynningsområde. Därmed även bevara den värdefulla natur- och
kulturmiljön kring kommunens näst största havsmynnande vattendrag och
tillgodose friluftslivets behov av områden. Förslag till beslut gällande
Sofieholmforsens naturreservat och förslag till skötselplan samt tillhörande
kartor har skickats på remiss till de närmast berörda. Befintliga byggnader är
tänkt att kunna nyttjas för ändamål som inte strider mot
reservatsbestämmelserna. Inom området finns idag en bryggförening som
möjliggör för föreningens medlemmar att ha båt och
naturreservatsbestämmelserna möjliggör även fortsatt verksamhet.
Yrkanden
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 § 124
Tjänsteutlåtande
Planutskottets protokoll
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd
Berörda markägare
Berörda föreningar
Länsstyrelsen Gävleborg
Johan Andreasson
Gustav Eriksson
Ekonomienheten
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Dnr 2020-000510 - 346

Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till VA-taxa för Hudiksvalls kommuns allmänna vattenochavloppsanläggning 2021,
att den nya taxan gäller från 2021-01-01, samt
att taxan årligen, från och med 2022, indexuppräknas med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sammanfattning
Branschorganisationen Svenskt Vatten har dragit slutsatsen att avgifterna i VAtaxorna kommer att behöva ökas markant och även kan förväntas bli alltmer
känsliga för förändringar i ränteläget. VA-verksamheten arbetar med en
långsiktig prognos för att bedöma hur taxeutvecklingen kommer att behöva se
ut i Hudiksvalls kommun.
Aktuellt förslag till ny VA-taxa innebär en beräknad höjning av intäkterna från
brukningsavgifter med 5,0 %. I förslaget höjs årskostnaden för en normal villa,
typhus A, från 5 650 kronor/år till 5 950 kr/år och för en lägenhet i
flerfamiljshus, typhus B, från 3 640 kr/år till 3 830 kr/år. Mediankostnaden för
typhus A bland Sveriges alla kommuner 2020 är 7 602 kr/år och för typhus B 4
821 kr/år.
De parametrar som föreslås höjas i taxan är den fasta avgiften per fastighet, den
fasta avgiften per lägenhet samt kubikmeterpriset för vatten och avlopp. Enligt
förslaget höjs den fasta avgiften per fastighet från 1 850 till 1 950 kr per år
inklusive moms, den fasta avgiften per lägenhet från 1 250 till 1 300 kr per år
inklusive moms och kubikmeterpriset för vatten och avlopp höjs från 17 till 18
kr per år inklusive moms.
Taxans § 16 föreslås även kompletteras med en avgift på 400 kr vid
förgävesbesök efter bokning.
När det gäller anläggningsavgifter föreslås ingen taxejustering, utan avgifterna
bibehålls på samma nivå som 2020. Anläggningsavgiften för typhus A är idag
88 000 kr inklusive moms. Motsvarande median för Sveriges kommuner 2020
är 143 724 kronor.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 § 125
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 187
Tekniska nämnden 2020-09-14 § 47
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-08-14
VA-taxa 2020-09-14 § 47
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Anna-Karin Ragnarsson
Ekonomienheten
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§ 145

2020-12-21

Dnr 2020-000551 - 001

Förändrad organisation för kommunens arbete med
besöksnäringsfrågor, Visit Glada Hudik
Kommunfullmäktige beslutar
att överta de 49 % av aktierna i Visit Glada Hudik AB som föreningen
Destination Glada Hudik äger och därmed bli ensamägare i bolaget,
att avveckla Visit Glada Hudik AB då en lösning för hur kommunen ska arbeta
med besöksnäringsfrågorna är lösta,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att effektuera övertagandet av aktierna från
Destination Glada Hudik och avvecklingen av Visit Glada Hudik AB, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera kommunens arbete med
besöksnäringsfrågorna och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för
beslut.
Sammanfattning
År 2012 påbörjades ett arbete för att utveckla besöksnäringen i nära samverkan
mellan kommunen, näringslivet och region Gävleborg. Det resulterade i att
besöksnäringsbranschen bildade en ideell förening, Destination Glada Hudik.
Det gemensamma utvecklingsarbetet fortsatte och i december 2014 beslutade
kommunfullmäktige att förvärva 51 % av aktierna i det nybildade bolaget Visit
Glada Hudik AB. Den ideella föreningen beviljades ett räntefritt lån från
kommunen för att kunna förvärva de resterande 49 % av aktierna. I samband
med det togs beslut om att överföra kommunens verksamheter såsom,
Turistbyrån, evenemangsutveckling (Fokus Glada Hudik) och kommunens
övriga arbete med turismfrågor från kommunledningsförvaltningen till Visit
Glada Hudik AB. Parallellt med det har det helägda kommunala bolaget
Hudiksvalls Näringslivs AB haft uppdraget att jobba med näringslivsutveckling
för alla branscher
I syfte att skapa en effektivare organisation och en större tydlighet när det gäller
kommunens arbete kring besöksnäringsfrågor i förhållande till branschen,
bedöms tiden nu mogen för att ta ytterligare ett kliv när det gäller dessa frågor.
Något som stödjer den bedömningen är den fördjupade samverkan som skett i
landskapet i samband med det arbete som pågått kring ”Hälsingland” som
varumärke, vilket manifesterats i framtagandet av Hälsingeboken. I det arbetet
har Destination Järvsö, besöksnäringen i landskapet, företag från övriga
näringslivet och kommunerna medverkat.
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Vid ägarsamrådet 2020-09-25 mellan Hudiksvalls kommun och föreningen
Destination Glada Hudik kom man överens om ett förslag där kommunen
övertar föreningens aktiepost på 49 % i Visit Glada Hudik AB och därmed blir
ensamägare till bolaget.
Därefter är tanken att avveckla bolaget när en lösning för hur kommunen ska
arbeta med besöksnäringsfrågorna är på plats. För att komma fram till det
föreslås att en utredning genomförs under hösten där minst två alternativa
förslag tas fram. Båda parter är mycket angelägna om att även fortsättningsvis
ha ett nära samarbete i syfte att utveckla besöksnäringen. Vid samrådet
konstaterades vidare att näringsgrenen är en av de snabbast växande och att det
sammantagna producerade värdet i kommunen redan idag uppgår till cirka 700
miljoner.
Till dess att avvecklingen av Visit Glada Hudik AB har genomförts föreslås att
de av kommunen utsedda ledamöterna i nuvarande styrelsen kvarstår och att de
ledamöter som representerat föreningen Destination Glada Hudik inte ersätts
när de lämnar sina uppdrag i samband med överförandet av ägandet. Det skulle
innebära att antalet ledamöter i styrelsen i princip halveras vilket inte borde
innebära något problem med tanke på den relativt korta tid som bolaget är
tänkt att vara kvar.
Yrkanden
Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-20 § 123
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 184
Tjänsteutlåtande 2020-10-14

Beslutet skickas till
Destination Glada Hudik
Ekonomienheten
Kommundirektören
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Dnr 2020-000549 - 042

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering
av resultatutjämningsreserv, samt
att det ska träda i kraft redan innevarande år.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen gav vid sitt sammanträde 9 juni 2020 § 55 i uppdrag till
kommunledningsförvaltningen att ta fram ett underlag för införande av
resultatutjämningsreserv.
I kommunallagen finns ett regelverk för hur kommuner ska sköta sin
ekonomiska förvaltning. Där beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet. Fullmäktige ska besluta om mål och riktlinjer för
god ekonomisk hushållning i kommunen.
I kommunallagen finns en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera
delar av ett positivt resultat till resultatutjämningsreserv (RUR). Om kommunen
väljer att tillämpa RUR ska riktlinjerna för god ekonomisk hushållning även
reglera hur hanteringen av RUR ska ske. Hur man avser att reservera/disponera
medel till/från RUR.
De framtagna riktlinjerna avser den kommunalt skattefinansierade
verksamheten. För VA och avfall gäller att den fullt ut ska finansieras via
taxeavgifter. För den verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen med
hjälp av ägardirektiv och andra styrande dokument. Utgångspunkten för dessa
styrdokument ska dock också vara långsiktig god ekonomisk hushållning.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-11-10 § 128
Allmänna utskottets protokoll 2020-10-22 § 180
Tjänsteutlåtande och riktlinjer 2020-10-13
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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§ 147

Dnr 2020-000599 - 045

Upplåningsramar och kommunal borgen 2021
Kommunfullmäktige beslutar
att under 2021 medge nyupplåning för Hudiksvalls kommun inom en ram på
totalt 200 mkr (varav va-renhållning 75 mkr). Kommunens nyupplåning
förorsakas av en hög årlig investeringstakt,
att under 2021 medge omsättning av lån för Hudiksvalls kommun inom en ram
av totalt 32 mkr (varav va-renhållning 8 mkr),
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för AB Hudiksvallsbostäder
(556507-8267) med 135 mkr gällande nyupplåning och med 385 mkr avseende
omsättning av lån. Hudiksvallsbostäder planerar för ett nytt trygghetsboende i
Ängebo. Till detta kommer nybyggnation på Kattvikskajen,
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Glysis
(556197-3669) 150 mkr gällande nyupplåning och med 2 mkr avseende
omsättning av lån. Bolaget planerar för start av nybyggnation av parkeringshus
och kontor på Kattvikskajen, samt
att under 2021 såsom för egen skuld ingå borgen för Glysisvallen AB (5563155125) med 15 mkr gällande nyupplåning samt 4 mkr avseende omsättning av
lån. Behov av nyupplåning förorsakas av att planerad investering i
energieffektivisering under 2020 blev framflyttad till 2021.
Hudiksvalls Kommun har en företagskredit hos Nordea på 200 mkr. Av denna
fördelas vidare till bolagen enligt följande:
Glysisvallen AB
Fastighets AB Glysis
Forssågruppen AB

5 mkr
20 mkr
1 mkr

Hudiksvalls Näringslivs AB 1 mkr
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2006, § 75, om borgenspolicy fordras årsvis
beslut om borgensnivåerna för varje kommunalt bolag. Vidare fordras ramar
för kommunens egen nyupplåning och omsättning av lån.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2020-12-08 § 136
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 194
Tjänsteutlåtande
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
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Dnr 2020-000625 - 045

Borgensavgift och kredittillägg för kommunens
finansiella koncern från och med 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att för de lån som upptas mot kommunal borgen enligt fastställda årliga ramar
ska marknadsmässig borgensavgift tas ut av koncernens företag.
Borgensavgiften beräknas enligt modell framtagen av Söderberg & Partners,
samt
att koncernföretagen ska erlägga kredittillägg på utnyttjad koncernkredit
med 0,1 %.
Sammanfattning
Enligt EU-regler och skatteregler ska kommuner i de fall de går i borgen för
kommunala bolag ta ut en marknadsmässig avgift för att kompensera för den
ekonomiska fördel det innebär för bolagen. Det är inte tillåtet att ge
kommunala bolag en konkurrensfördel genom att subventionera deras
finansiering. Avgiften får varken vara för hög eller för låg vilket skulle kunna
betraktas som otillåten värdeöverföring.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 138
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-29 § 193
Tjänsteutlåtande 2020-11-11

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga kommunala bolag
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§ 149

2020-12-21

Dnr 2020-000563 - 406

Taxa enligt tobakslagen - Avgifter gällande försäljning
av tobak
Kommunfullmäktige beslutar
att avgift för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara 3 000 kr vid
innehav av en butik i Hudiksvalls kommun,
att avgift för mindre förändringar i bolagets ytterligare butiker, som sker vid
samma tillfälle som ovanstående, ska vara 500 kr per butik, samt
att taxan årligen, från och med 2022, indexuppräknas med prisindex för
kommunal verksamhet (PKV).
Sammanfattning
1 juli 2019 kom en ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). I samband med att den nya lagen trädde i kraft beslutade
Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner om nya taxor och avgifter. Enligt
denna lag är butiker med tillstånd att sälja tobak skyldiga att anmäla
förändringar till kommunen.
Under året har tillståndsenheten uppmärksammat att inflödet av
styrelseförändringar varit stort. Större ändringar som bolagsändring där bolaget
säljs i sin helhet finns med i nuvarande avgifter och kostar 6 000 kr.
Tillståndsenheten anser att arbetsinsatsen vid de mindre förändringarna,
styrelseförändringar, utökning med e-handel med mera är mindre omfattande
och inte motsvarar en kostnad på 6 000 kr.
Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen ska kommunerna inte ta ut
högre avgift än de som motsvarar tjänster som de tillhandahåller. Förvaltningen
beräknar att den här sortens utredningar tar ca två-tre timmar vilket motsvarar
en avgift på 3 000 kr.
När ett bolag med flera butiker i Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner gör
en mindre ändring i styrelsen berör det alla bolagets butiker i kommunerna. Vid
dessa tillfällen blir arbetsinsatsen mindre per butik än om butikerna skulle höra
till olika bolag. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att en avgift på 3
000 kr tas för första butiken och sedan ett tillägg på 500 kr/butik i samma
kommuner för att täcka olika administrationskostnader.
Förvaltningen föreslår även att det vid större förändringar tas ut en liknande
avgift som vid mindre, det vill säga när ett bolag driver flera butiker
Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner tas en avgift på 6 000 kr ut för första
butiken och sedan ett tillägg på 500 kr/butik.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 143
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 205
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 2020-10-08 § 52
Avgift 2020-10-08

Beslutet skickas till
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd
Ekonomienheten
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§ 150
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Dnr 2020-000616 - 353

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten till industriområdet västra
Medskog
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och
dagvatten till industriområdet västra Medskog enligt förslaget,
att VA-verksamheten påbörjar planering och utförande av utbyggnaden, samt
att kostnaden för utbyggnaden, grovt uppskattad till 2-3 miljoner kronor,
finansieras av VA-kollektivet genom en utökad investeringsram under
projekttiden.
Sammanfattning
En ny detaljplan för fastigheten Mo 3:28 antogs i kommunfullmäktige den 27
april 2020. Syftet med planen är att möjliggöra för olika former av verksamheter
i området. Planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten, men i direkt närhet till det kommunala
ledningsnätet.
Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen drar
fram en kommunal ledning till fastighetsgränsen för de fastigheter som hamnar
inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan med
anslutningsavgifter och bestämmelser för anslutning till den allmänna VAanläggningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 141
Allmänna utskottets protokoll 2020-11-19 § 202
Tekniska nämnden 2020-11-02 § 67
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-11-02
Karta 2020-11-02

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
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Dnr 2020-000669 - 026

Avtal om utökad samverkan om gemensam
företagshälsovård
Kommunfullmäktige beslutar
att en utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region
Gävleborg, Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls
kommun, Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun,
Sandvikens kommun och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1
januari 2021.
att upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och med
den 1 januari 2021.
att upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för
företagshälsovård godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021 samt
att nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs
kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo
kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns
kommun upphör att gälla den 31 december 2020.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun anslöt sig till en gemensam nämnd för samverkan inom
företagshälsovårdsfrågor 2016. Hofors kommun och Söderhamns kommun har
ingått i nämnden sedan 2018. Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den
gemensamma nämnden. Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med
ett nytt avtal. Det nya avtalet ska gälla från och med den 1 januari 2021. De
särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls
kommun utgår i det nya avtalet. Region Gävleborg är värdkommun för
nämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-12-08 § 139
Tjänsteutlåtande 2020-11-24, Avtal

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn
Region Gävleborg
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Dnr 2019-000824 - 102

Val av revisor i kommunrevisionen, efter Britta Svalfors
(L) som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att ny revisor i kommunrevisionen utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 oktober 2019, att
entlediga Britta Svalfors (L) från uppdrag som revisor i kommunrevisionen.
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 31
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 91
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-12-21

Dnr 2020-000463 - 102

Val av ersättare i byggnadsnämnden, efter Sofie
Lundström (S) som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i byggnadsnämnden utse Åsa Persson (S), Storån 5, 824 72
Delsbo.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Sofie Lundström (S) från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 32
Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 93

Beslutet skickas till
Åsa Persson
Byggnadsnämnden
Annika Forslin
Monika Lindblom
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Dnr 2020-000511 - 102

Val av som huvudman i Hälsinglands Sparbank, efter
Sven-Åke Thoresen (S) som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny huvudman i Hälsinglands Sparbank utse Susanne Wilfer (S),
Rönnstigen 3, 824 43 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Sven-Åke Thoresen (S) från uppdrag som huvudman i Hälsinglands
Sparbank. Kommunfullmäktige har att utse ny huvudman.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 33
Begäran om entledigande
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 96

Beslutet skickas till
Susanne Wilfer
Hälsinglands Sparbank
Annika Forslin
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§ 155

2020-12-21

Dnr 2020-000482 - 102

Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (L),
efter ersättare som avlidit
Kommunfullmäktige beslutar
att ny ersättare i social- och omsorgsnämnden utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare i social- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 34
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 99

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000587 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Glysisvallen, Veronika Larsson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Veronika Larssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i Glysisvallen AB, samt
att till ny ersättare utse Margareta Stark (C), Sunnanbäck 25, 824 61 Forsa.
Sammanfattning
Veronika Larsson (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 35
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Veronika Larsson
Margareta Stark
Glysisvallen AB
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 157

2020-12-21

Dnr 2020-000591 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i Fiberstaden, Petter Pettersson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Petter Petterssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i Fiberstaden,
att till ny ledamot utse Peter Weider (M), Arnöviken 22, 824 93 Hudiksvall,
samt
att till ny ersättare (efter Peter Weider) utse Per Almberg (M), Vitsippsvägen 10,
824 43 Hudiksvall.
Sammanfattning
Petter Pettersson (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 37
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Petter Pettersson
Peter Weider
Per Almberg
Fiberstaden
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 158

2020-12-21

Dnr 2020-000598 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som revisor i
Martin och Lovise Sörensens Minnesfond, Lena
Johansson (opol).
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Lena Johanssons anhållan om entledigande från uppdrag som revisor
i Martin och Lovise Sörensens Minnesfond, samt
att till ny revisor utse Agneta Johansson (opol).
Sammanfattning
Lena Johansson (opol) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 36
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Lena Johansson
Agneta Johansson
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 159

2020-12-21

Dnr 2020-000601 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som
valnämndens ordförande, Kerstin Oremark (opol)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kerstin Oremarks anhållan om entledigande från uppdrag som
ordförande i valnämnden, samt
att till ny ordförande utse Marina Nordh Öberg (opol), Färdsjö 135, 824 93
Hudiksvall.
Sammanfattning
Kerstin Oremark (opol) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Kerstin Oremark
Marina Nordh Öberg
Valnämnden
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 160

2020-12-21

Dnr 2020-000602 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i lärandenämnden, Peter Andersson (M)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Peter Anderssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i lärandenämnden, samt
att till ny ersättare utse Robert Ekenberg (M), Solbågen 9B, 824 34 Hudiksvall.
Sammanfattning
Peter Andersson (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 39
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Peter Andersson
Robert Ekenberg
Lärandenämnden
Moa Bäckström
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

32(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 161

2020-12-21

Dnr 2020-000644 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i tekniska nämnden, Karin Hansson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Karin Hanssons anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot
i tekniska nämnden,
att till ny ledamot utse Bengt-Olov Rylander (C), Fläsbro 6, 824 93 Hudiksvall,
samt
att ny ersättare (efter Bengt-Olov Rylander) utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Karin Hansson (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 40
Begäran om entledigande.

Beslutet skickas till
Karin Hansson
Bengt-Olov Rylander
Tekniska nämnden
Elli Heiska
Annika Forslin
Monika Lindblom
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

33(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 162

2020-12-21

Dnr 2020-000634 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som
oppositionsråd, Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goude anhållan om entledigande från uppdrag som
oppositionsråd för (V) från 1 februari 2021, samt
att till nytt oppositionsråd för (V) utse Ulrica Högbergh (V), Badvägen 22, 824
56 Hudiksvall.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
från och med 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Charliene Kiffer Goude
Ulrica Högbergh
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunledningsstaben
Kommunikationsenheten
Servicecenter
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 163

2020-12-21

Dnr 2020-000630 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i kommunstyrelsen, Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goude anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen från 1 februari 2021,
att till ny ledamot utse Alf Norberg (V), Starvägen 29, 824 33 Hudiksvall, samt
att till ny ersättare (efter Alf Norberg) utse Joel Nordkvist (V), Hällgatan 6, 825
31 Iggesund.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
från 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 42
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Charliene Kiffer Goude
Alf Norberg
Joel Nordqvist
Ekonomienheten
Personalenheten
Kommunledningsstaben
Kommunikationsenheten
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

35(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 164

2020-12-21

Dnr 2020-000633 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
för ombud vid bolagsstämma i HNA och
Forssågruppen, Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Charliene Kiffer Goude anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare för ombud vid bolagsstämma i HNA och Forssågruppen från 1
februari 2021, samt
att till ny ersättare för ombud utse Ulrica Högbergh (V), Badvägen 22, 824 56
Hudiksvall.
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag
från 1 februari 2021.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 43
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Charliene Kiffer Goude
Ulrica Högbergh
HNA
Forssågruppen
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

36(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 165

2020-12-21

Dnr 2020-000664 - 102

Begäran om entledigande från uppdraget som
nämndeman vid Hudiksvalls Tingsrätt, Lennart
Skoglund (L)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Lennart Skoglunds anhållan om entledigande från uppdrag som
nämndeman vid Hudiksvalls Tingsrätt, samt
att till ny nämndeman utse Carina Ericsson (L) Landstormsvägen 13, 824 52
Hudiksvall.
Sammanfattning
Lennart Skoglund (L) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 44
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Lennart Skoglund
Carina Ericsson
Hudiksvalls Tingsrätt
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

37(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 166

2020-12-21

Dnr 2020-000693 - 102

Begäran om entledigande från uppdraget som
ersättare i lärandenämnden, Andreas Holmberg (L)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Andreas Holmbergs anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i lärandenämnden, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Andreas Holmberg (L) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 45
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Andreas Holmberg
Lärandenämnden
Moa Bäckström
Annika Forslin
Monika Lindblom
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

38(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 167

2020-12-21

Dnr 2020-000706 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i tekniska nämnden, David Lindelöf (KD)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla David Lindelöfs anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare
i tekniska nämnden, samt
att till ny ersättare utse Göran Bergqvist (KD), Malviksvägen 1, 823 56
Hudiksvall.
Sammanfattning
David Lindelöf (KD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-12-14 § 46
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
David Lindelöf
Göran Bergqvist
Tekniska nämnden
Elli Heiska
Annika Forslin
Monika Lindblom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

39(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 168

2020-12-21

Dnr 2018-000264 - 102

Val av stämmoombud och styrelse vid Kooperativ
hyresrättsförening Skyttegillet i Hudiksvall
Kommunfullmäktige beslutar
att till ombud vid årsstämman för Kooperativ hyresrättsförening Skyttegillet i
Hudiksvall utse Andréa Bromhed (MP), Mäster Palmsgatan 2, 824 42
Hudiksvall,
att till styrelseledamöter i föreningen utse Mikael Löthstam (S), Vindrosvägen 5,
824 51 Hudiksvall, Håkan Rönström (M), Tomtegatan 1, 824 42 Hudiksvall och
Kent Lundqvist, ekonomichef,
att till ersättare i styrelsen utse Henrik Berglund Persson (S) Återvändsgränd
1B, 824 42 Hudiksvall och Peter Lagerqvist (M), Örängevägen 15, 825 92
Njutånger, samt
att delegera till krisledningsnämndens arbetsutskott att utse oppositionens
ersättare för ombud, ytterligare ledamot och ersättare vid styrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade tidigare vid dagens sammanträde att tillsammans
med Riksbyggen stifta en kooperativ hyresrättsförening med namnet
Kooperativ hyresrättsförening Skyttegillet i Hudiksvall. Kommunfullmäktige
har att utse ombud och ersättare vid årsstämman samt tre styrelseledamöter och
tre ersättare vid föreningen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-21 § 140

Beslutet skickas till
Andrea Bromhed, Mikael Löthstam, Håkan Rönström, Henrik Berglund
Persson, Peter Lagerqvist, Riksbyggen, krisledningsnämndens
arbetsutskott

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

40(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 169

2020-12-21

Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
1. Motion om Campus Hudiksvall, Caroline Schmidt (C) Dnr 2020-000628 008
2. Motion om agenda 2030, Caroline Schmidt (C). Dnr 2020-000629 008
3. Motion om kulturcenter och forskarplattform för personer med
funktionsvariationer, Peter Åkerström (KD). Dnr 2020-000712 008
4. Motion om utökade öppettider på återvinningscentralen i Delsbo, Karin
Hansson (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Anette Spjutsvik (C). Dnr 2020-000717
008
5.Motion Fastställ riktlinjer för motioner och motionssvar, Caroline Schmidt
(C) och Peter Åkerström (KD). Dnr 2020-000721 008
6. Motion om markinköp i Delsbo socken för bostads- och industribyggnation.
Karin Hansson (C) och Jan-Erik Jonsson (C). Dnr 2020-000724 008

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

41(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 170

2020-12-21

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
1. Rapportering ej verkställda beslut kvartal 3 2020, enligt Socialtjänstlagen
(2001:453) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).
Dnr 2020-000588 790
2. Uppdrag att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg.
3. Det demokratiska samtalet, skrivelse från SKR

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

42(43)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 171

2020-12-21

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
1. Tekniska nämndens protokoll 2020-11-02
2. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-10-29
3. Social- och omsorgsnämndens protokoll 2020-10-29
4. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 2020-10-08
5 Byggnadsnämndens protokoll 2020-11-09 och 2020-12-07
6. Lärandenämndens protokoll 2020-10-15
7. Överförmyndarnämndens protokoll 2020-10-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

43(43)

