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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid
Beslutande ledamöter

Sal A, Guldsmeden och på distans via Teams, Hudiksvall, tisdagen 9 mars 2021
kl 09:00-14:50
Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S), på distans via Teams
Henrik Berglund Persson (S), på distans via Teams
Gerd Olsson (S) § 21-29, 31-46, på distans via Teams
Jim Svensk Larm (S) § 31, på distans via Teams
Kent Kanon (S), på distans via Teams
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M), på distans via Teams
Bibbi Segerbrand (M), på distans via Teams
Caroline Schmidt (C), på distans via Teams
Jan-Erik Jonsson (C), på distans via Teams
Anton Stark (C) 21-39, på distans via Teams
Jörgen Bengtson (C) § 40-46, på distans via Teams
Bengt-Åke Nilsson (C), på distans via Teams
Ulrica Högbergh (V) § 21-29, 31-46, på distans via Teams
Joel Nordkvist (V) § 30, på distans via Teams
Alf Norberg (V), på distans via Teams
Yvonne Andersson (SD), på distans via Teams

Ersättare

Bo Nilsson (S), på distans via Teams
Per Svensson (S), på distans via Teams
Jim Svensk Larm (S) § 21-29, 31-46, på distans via Teams
Peter Lagerqvist (M), på distans via Teams
Lars Sjögren (L), på distans via Teams
Peter Åkerström (KD), på distans via Teams
Jörgen Bengtson (C) § 21-39, på distans via Teams
Joel Nordkvist (V) § 21-29, 31-46, på distans via Teams

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist § 22-25, personalchef Maria Larsson § 22, räddningschef Mats Åberg
§27 på distans via Teams, förvaltningschef Anders Zetterlund § 27 på distans via
Teams och förvaltningschef Marie Palmgren § 29 på distans via Teams

Justerare
Justeringens plats och
tid

Caroline Schmidt (C)
Kommunledningsstaben måndag den 15 mars

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Caroline Schmidt

Paragrafer §§ 21-46
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PROTOKOLL

Sida

3(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-09

Innehållsförteckning
§ 21 Dnr 2016-000184 - 000
Godkännande av dagordning ............................................................................................... 5
§ 22 Dnr 2021-000001 - 042
Uppföljning av kommunens ekonomi mm ........................................................................ 6
§ 23 Dnr 2021-000066 - 042
Bokslut och verksamhetsrapport 2020, Kommunstyrelsen ............................................. 7
§ 24 Dnr 2021-000088 - 042
Tilläggsanslag 2021................................................................................................................. 9
§ 25 Dnr 2021-000064 - 040
Långsiktig strategi för kommunens portfölj .....................................................................10
§ 26 Dnr 2020-000475 - 045
Kapitaliseringen av Kommuninvest ..................................................................................11
§ 27 Dnr 52125
Samverkan kring styrning och ledning inom Räddningstjänst ......................................12
§ 28 Dnr 2021-000054 - 106
Ansökan från Älvkarleby om anslutning till samverkan Inköp Mitt ............................13
§ 29 Dnr 2020-000662 - 735
Uppföljning av Månsbacken och föreslagna åtgärder .....................................................14
§ 30 Dnr 2021-000020 - 001
Stöd till föreningslivet för att mildra effekterna av minskade intäkter eller
ökade kostnader på grund av Pandemin (covid-19, Corona) ........................................15
§ 31 Dnr 2020-000258 - 049
Särskilda medel avsatt för Covid -19 .................................................................................18
§ 32 Dnr 2021-000096 - 253
Försäljning av fastigheten Strand 3:6 ................................................................................19
§ 33 Dnr 2020-000573 - 253
Försäljning av del av fastigheten Mo 3:28, Schenker Property Sweden AB
(och Reläet 8 Norrköping) ..................................................................................................20
§ 34 Dnr 2020-000641 - 253
Västra Medskog, Mo 3:28, markanvisningsmetod, försäljningspris,
anläggande av lokalgata, VA, dagvattenlösning ...............................................................21
§ 35 Dnr 2021-000095 - 556
Konstnärlig utsmyckning Kattvikskajen ...........................................................................22
§ 36 Dnr 2021-000085 - 001
Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för Fastighets AB Glysis .....................23
§ 37 Dnr 2021-000014 - 001
Ägarinstruktion för Fastighets AB Glysis.........................................................................24
§ 38 Dnr 2021-000067 - 106
Remiss - Hudiksvalls Tingsrätt blir Hälsinglands Tingsrätt? .........................................26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida

4(37)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-09
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Dnr 2016-000184 - 000

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet får tas upp vid dagens sammanträde.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) initierar ett ärende gällande Fiberutbyggnaden i
Hudiksvalls kommun och förslag om att se över ägardirektiven till Fiberstaden,
se över och eventuellt avsluta de ingångna avtalen med IP Only, samt att
ärendet skall redovisas till kommunstyrelsen i maj 2021.
Ordförande tar upp ärendet under dagens sammanträde under paragraf 44.
Beslutsunderlag
Ärende Initiativrätt
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Dnr 2021-000001 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen, samt
att social- och omsorgsnämnden vid nästa sammanträde med kommunstyrelsen
skriftligt och muntligt får redovisa orsaken till de kraftigt ökade
personalkostnaderna.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om det ekonomiska läget för
kommunen.
En jämförelse av personalkostnaderna i social- och omsorgsnämnden visar en
ökning till drygt 10 miljoner kronor januari 2021 jämfört med samma period
2020.
Personalchef Maria Larsson rapporterar en ökning av sjukfrånvaron till 7,9%,
jämfört med 7,2% vid samma tid 2020.

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6(37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 23

2021-03-09

Dnr 2021-000066 - 042

Bokslut och verksamhetsrapport 2020,
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten.
Sammanfattning
Den största händelsen som påverkat kommunen är Corona pandemin som
inneburit både ökade kostnader och intäkter. Kommunstyrelsens prognos
redovisar ett överskott motsvarande 9 756 tkr.
De största positiva avvikelserna i förhållande till budgeten är;
1. Mer intäkter för stadsnätet.
2. Lägre personalkostnader med vakanthållning av tjänster med anledning av
covid-19.
3. Inställda utbildningar med anledning av covid-19.
4. Extra statsbidrag p g a Corona.
Merkostnader på grund av covid-19.
1. Skyddsutrustning.
2. Gåva till personalen.
3. Försedda skiljeväggar för säkra mötesplatser inom äldreomsorg.
4. Extra lön i form av ett engångsbelopp till timanställda inom vård- och
omsorg.
Kommunens krisorganisation har varit aktiverad två gånger under året med
start den 5 mars 2020. Krisledningsnämnden (tillika kommunstyrelsen)
beslutade den 23 mars att alla beslut av principiell karaktär relaterade till
Coronapandemin ska tas över från nämnderna till krisledningsnämnden. En
kort period i början av hösten återgick arbetet till normalläget eftersom
smittspridningen minskat. Den 11 december beslutade krisledningsnämnden att
överta alla beslut från nämnderna med undantag myndighetsbeslut inom socialoch omsorgsnämnden och överförmyndarnämnden. Målet för
krisledningsarbetet är att säkra kommunens centrala samhällsfunktioner, vid
behov stödja Region Gävleborg och motverka smittspridningen.
Fem krisövningar har genomförts under året. Bland annat har det handlat om
hög sommarvärme och vattenbrist, snöstorm och pandemin.
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Pandemin har även inneburit att politiska möten ställts in och en övergång till
digitala möten och utbildningar.
En viktig del i krisarbetet har varit att föra ut en bra kommunikation både
internt och externt.
Den prognostiserade måluppfyllelsen för förvaltningen är sammantaget lägre än
föregående period. 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 2021-02-18 § 2
Tjänsteutlåtande
Verksamhetsrapport

Beslutet skickas till
Stabschefen
Kommundirektören
Ekonomichefen
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Dnr 2021-000088 - 042

Tilläggsanslag 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 6 587 000 kronor,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 70 575 000
kronor, samt
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital vilket innebär att resultatet för
2021 kommer att försämras.
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2020 till
2021 har underlag tagits fram som avser både drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 6 587 000 kronor beviljas i tilläggsanslag och detta
avser i huvudsak det regelsystem där kommunens intraprenader bär med sig
konsekvenserna av sina resultat
Avseende investeringar har varje projekt gåtts igenom. Några projekt ligger
tidsmässigt före de tidplaner investeringsbudgeten bygger på. Det mesta är dock
kopplat till investeringar som av olika anledningar ännu inte genomförts, men
som fortfarande finns i de planer som gäller. Den totala summan investeringar
som är nu ligger som förslag till tilläggsanslag är 70 575 000 kronor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 6
Tjänsteutlåtande 2021-12-10
Driftbudget 2021-12-10
Investeringar 2021-12-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000064 - 040

Långsiktig strategi för kommunens portfölj
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förändra Hudiksvalls kommuns portföljstrategi för
pensionsmedelsförvaltning enligt nedan:
Aktier

55% (min 30% och max 70%)

Räntor

30% (min 15% och max 60%)

Absolutavkastande

15% (min 0% och max 25%)

Sammanfattning
Mot bakgrund av medlens långa placeringshorisont, införandet av
försäkringslösningen samt det låga ränteläget rekommenderas att Kommunen
ser över strategin för Pensionsmedelsförvaltning med inriktning att öka de
långsiktiga avkastningsförväntningarna och därmed även de kortsiktiga riskerna.
För att öka portföljens risktagande, från den historiskt låga nivån, behöver dels
den maximala limiten för aktier utökas (samt även normalläget) samt den
övergripande risklimiten behöver utökas från dagens nivå på -12,5% till -17,5%.
Detta skulle innebära att i ett normalläge fördelas tillgångarna mellan aktier,
räntebärande och absolutavkastande investeringar enl. nedan:
Aktier

55% (min 30% och max 70%)

Räntor

30% (min 15% och max 60%)

Absolutavkastande

15% (min 0% och max 25%)

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 9
Tjänsteutlåtande 2021-02-01

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000475 - 045

Kapitaliseringen av Kommuninvest
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun till Kommuninvest ekonomisk förening ska inbetala
ett insatsbelopp om 14 919 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen, samt
att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest Ekonomisk förening till
följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp
till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kronor per invånare.
Sammanfattning
Vid Kommuninvest ekonomisk föreningsstämma 2020 beslutades om ändring
av stadgarna så att en ny nivå ska gälla för den obligatoriska medlemsinsatsen.
Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare i kommunen och ska ha
uppnåtts senast vid utgången 2024. Det betyder att Hudiksvalls kommuns
insats ska ökas från 33 569 100 kronor till 48 488 700 kr. Den nya
medlemsinsatsen kan delvis finansieras med ett återbetalt förlagslån i
Kommuninvest, 6 900 000 kr har återbetalats till kommunen under hösten
2020.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2021-02-18 § 8
Tjänsteutlåtande 2020-12-15
Bilaga 1 och 2 2020-09-03

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2021-03-09

Dnr 52125

Samverkan kring styrning och ledning inom
Räddningstjänst
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Anders Zetterlund och räddningschef Mats Åberg informerar
kommunstyrelsen om ändring i lagen om skydd mot olyckor. Informationen
omfattar vad ändringar i lagen innebär, ikraftträdande, tidsplanering,
ledningsorganisation, samverkansparter och vinster i kompetenshänseende.
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§ 28

2021-03-09

Dnr 2021-000054 - 106

Ansökan från Älvkarleby om anslutning till samverkan
Inköp Mitt
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i Inköp
Mitt.
Sammanfattning
Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive gemensamma
upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och regleras i ett avtal som
antagits av varje kommuns kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5
Externa parter och utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner
att stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som önskar
ingå inlämnar en ansökan. Styrgruppen, bestående av ekonomicheferna,
behandlar frågan och avger förslag till kommunfullmäktige i respektive
kommun som för närvarande ingår i Inköp Mitt. Ny part har inträtt i
samverkan när samtliga befintliga parter lämnat sitt godkännande därtill av
behörig företrädare och ny part har undertecknat avtalet.
Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg samverkat med i
kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit med en ansökan om
att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt (se bilaga). Beviljas de att delta
möjliggör det ett större underlag vid gemensamma upphandlingar. Det blir
också fler parter som kan dela på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår
därför att Älvkarleby kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 12
Tjänsteutlåtande 2021-01-25
Avtal 2021-01-28
Ansökan 2021-01-28
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2021-03-09

Dnr 2020-000662 - 735

Uppföljning av Månsbacken och föreslagna åtgärder
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen, samt
att, utifrån KPMG:s rapport och slutsatser, redovisa hur genomförandet av
åtgärderna fortskrider, vid kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Sammanfattning
Ordförande i social och omsorgsnämnden Henrik Berglund Persson och
förvaltningschef Marie Palmgren informerar om uppföljning av Månsbacken
och de föreslagna åtgärderna utifrån KPMG:s utredning. Informationen
innehåller bland annat:
Månsbackens fysiska lokaler
Utbildning i hygien
Förvaltningens Plan för uppföljning
Multiprofessionella team
Tätare samarbete med regionen
Utbildning
Eskaleringsplan
En uppföljning av Månsbacken och de föreslagna åtgärderna sker även på
kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2021.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar att med utgångspunkt från KPMG´s rapport, till KS
redovisa hur genomförandet av åtgärderna fortskrider, samt att redovisning sker
på KS i juni.
Ulrica Högbergh (V) och Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till Caroline
Schmidts förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Caroline Schmidts
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 7
Rådgivningsrapport
Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Förvaltningschef
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Dnr 2021-000020 - 001

Stöd till föreningslivet för att mildra effekterna av
minskade intäkter eller ökade kostnader på grund av
Pandemin (covid-19, Corona)
Kommunstyrelsen beslutar
att anslå en miljon kr till Glysisvallen AB i syfte att mildra de ekonomiska
effekterna av pandemin för föreningar som bedriver verksamhet i Glysisvallens
anläggningar,
att anslå 800.000 kr till Kultur och fritidsnämnden i syfte att mildra de
ekonomiska effekterna av pandemin för föreningslivet i egna eller i externa
lokaler, dock ej via Glysisvallen,
att medlen tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsett gällande stöd till
föreningslivet, samt
att samordning mellan kultur- och fritidsnämnden och Glysisvallen AB skall ske
vid utbetalning av stödet.
Ulrica Högbergh (V) och Gerd Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid
handläggning av och beslut i ärendet.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Anton
Stark (C), Joel Nordkvist (V) och Alf Norberg (V).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen avsatte för 2021 två miljoner kronor för att möta pandemins
effekter för föreningslivet. Redan våren 2020 såg kommunledningen framför sig
att problem skulle uppstå för delar av föreningslivet genom restriktioner för
verksamheterna. Under 2020 har inga extra anslag beviljats utöver de bidrag
som hanteras via Kultur och Fritidsnämnden. Under hösten 2020 och i början
av 2021 har ett antal föreningar hört sig för om ekonomiskt stöd till sina
föreningar på grund av minskade intäkter eller ökade kostnader till följd av
pandemin. Något som gör det bekymmersamt för exempelvis föreningar som
tappar intäkter av olika slag som är en viktig del i deras ekonomi.
Förutsättningen är dock att föreningarna haft minskade intäkter eller ökade
utgifter som direkt härrör till pandemin och de restriktioner som gäller för
respektive verksamhet. De extra medel som avsätts ska fördelas till de
föreningar som kan redovisa att de lidit ekonomisk eller tappat intäkter utifrån
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de restriktioner som gällt. I praktiken skulle det innebära att föreningarna inte
behöver betala hyra till Glysisvallen. Kultur och fritid kan med det extra
anslaget kompensera övriga delar av föreningslivet som hyr andra lokaler än de
Glysisvallen tillhandahåller. Likaså gäller för kulturföreningarna att de har
möjlighet att söka bidrag på samma villkor
Genom att tillföra Glysisvallen och Kultur och Fritid mer resurser, skulle det ge
föreningarna som lidit ekonomisk skada, bättre förutsättningar att klara av
pandemins ekonomiska effekter. Anslaget är även tänkt att kompensera för
hösten 2020. Dialog har hållits med representanter för Glysisvallen och Kultur
och Fritid.
Signalerna och prognoserna när det gäller vaccinationerna är att dessa ska ha
genomförts under sommaren för befolkningen. Något som skulle innebära att
föreningsverksamheterna kan bedrivas någorlunda normalt under hösten 2021.
Skulle detta inte ske får kommunstyrelsen senare ta ställning till om ytterligare
medel ska anslås.
Kultur och fritidsnämnden avgör vilka som är berättigade att ta del av bidraget
så länge man följer kommunstyrelsens intentioner. För Glysisvallen gäller att
stödet ges till föreningar som tidigare nyttjat Glysisvallens anläggningar över tid.
Stödet riktas till enbart till föreningar som är hemmahörande i Hudiksvalls
kommun.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med följande tillägg:
samordning mellan kultur- och fritidsnämnden och Glysisvallen AB skall ske
vid utbetalning av stödet.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att 2 miljoner kronor anslås till kultur- och
fritidsnämnden i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin för
föreningslivet i egna eller i externa lokaler.
Alf Norberg (V) yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons förslag.
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jörgen Bengtson (C) antecknar till protokollet att han tillstyrker Jan-Erik
Jonssons förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag med Jonas Holms tillägg eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner
att kommunstyrelsen bifaller allmänna utskottets förslag med Jonas Holms
tillägg
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 10
Skrivelse 2021-02-10

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Glysisvallen AB
Ekonomienheten
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Dnr 2020-000258 - 049

Särskilda medel avsatt för Covid -19
Kommunstyrelsen beslutar
att 2,0 mkr avsätts på krisledningsnämndens kostnadsställe för merkostnader
med anledning av covid-19 som regleras vid bokslutet för 2021 samt
att 400 tkr av dessa medel avsätts till inköp av munskydd, visir och handsprit.
Sammanfattning
Under fjolåret beslutade krisledningsnämnden att avsätta särskilda medel för
covid-19 med 1,5 mkr. Anledningen till detta var att använda dessa till åtgärder
som är principiellt viktiga och som inte var att hänföra till någon specifik
nämnd och där beslut togs av krisledningsnämnden eller dess utskott. För att ha
en beredskap för sådana åtgärder var det angeläget med ett särskilt
kostnadsställe och med en budget under kommunstyrelsen. Finansiering skulle
ske av eget kapital och regleras vid bokslutet för 2020. För att underlätta
uppföljningen skulle alltid projektnumret 3280 användas för dessa kostnader
vilket var extra viktigt då staten aviserat att man, kommer att kompensera
kommunerna för vissa av dessa kostnader.
Det finns ett stort behov att även göra på samma sätt för 2021 att avsätta
särskilda medel under kommunstyrelsen eftersom pandemin fortsätter.
Kommun har sedan slutet av mars 2020 samordnat inköp och fördelning av
skyddsutrustning till samtliga nämnder/förvaltningar. Ambitionen har hela
tiden varit att förråden ska räcka minst 14 dagar framåt. Skyddsutrustningen har
olika skyddsnivåer och används utifrån den situation som det ska användas i.
Med anledning av det försämrade smittspridningsläget i länet med stor
samhällsspridning av den brittiska mutationen gick Region Gävleborg den 22
februari 2021 ut med skärpta rekommendationer. Dessa påverkar kommunens
verksamheter på många sätt Arbetsgivaren ska tillhandahålla engångsmunskydd
som används i tjänsten, till gymnasieelever om tillräckligt avstånd inte kan
hållas. Kommunen ska även tillhandahålla till exempelvis besökare om det inte
går att mötas digitalt och tillräckliga avstånd inte kan hållas.
Detta innebär att kommunen är i stort behov att förstärka sina lager med
munskydd, visir och handsprit. Eftersom dessa har flerårig hållbarhet så kan det
dessutom vara bra att ha dem i beredskap för framtida behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-23
Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 32

2021-03-09

Dnr 2021-000096 - 253

Försäljning av fastigheten Strand 3:6
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna preliminärt upprättat köpeavtal med Fastighets AB Glysis,
angående försäljning av fastigheten Strand 3:6 på Kattvikskajen,
att köpeskillingen uppgår till ca 8 214 000 kr,
att som villkor till försäljningen gäller att bygglov är beviljat, samt
att uppdra till mark och exploateringsenheten att verkställa beslutet när
villkoren är uppfyllda. Endast mindre justeringar av avtalsinnehållet medges
inom ramen för kommunfullmäktiges godkännande.
Sammanfattning
Fastighets AB Glysis har en markanvisning på Kattvikskajen för del av kvarter
C, se kartbilaga. Fastighets AB Glysis ska bebygga fastigheten med
parkeringshus och kontor, preliminärt datum för byggstart är 1 juni 2021.
Köpekontrakt håller på att upprättats för området, del av kvarter C där
köpeskillingen ska beräknas utifrån byggrätten BTA(bruttoarea) i enlighet med
beviljat bygglov.
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.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 9
Tjänsteutlåtande 2021-02-12
Karta 2021-02-12
Överlåtelseavtal 2021-02-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000573 - 253

Försäljning av del av fastigheten Mo 3:28,
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat överlåtelseavtal med Kommanditbolaget Reläet 8
Norrköping avseende del av fastigheten Mo 3:28 i Hudiksvall, samt
att köpeskillingen uppgår till ca 5,1 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
att uppdra till mark- och exploateringsenheten att verkställa beslutet när
villkoren är uppfyllda.
Sammanfattning
Bolaget önskar etablera transport- och logistikverksamhet att bedrivas av
Schenker AB. Etableringen kräver en större yta med strategiskt läge intill en
större väg.
Bolaget har för avsikt att använda området för uppförande av lokal för logistik
och kontor samt fordonsuppställning. Den verksamhet som ska bedrivas
innefattar logistik och innebär distribution av produkter.
När fastigheten styckats av och ny fastighet bildats kan den exakta storleken
och därmed försäljningspriset fastställas. Fastigheten försäljs till 220 kr per m²
enligt tidigare fastställt beslut. Givet en yta om ca 23 200 m² beräknas
försäljningspriset uppgå till ca 5,1 Mkr.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 14
Tjänsteutlåtande 2021-02-11
Bilaga 1-3, 2021-02-11
Avtal 2021-02-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000641 - 253

Västra Medskog, Mo 3:28, markanvisningsmetod,
försäljningspris, anläggande av lokalgata, VA,
dagvattenlösning
Kommunstyrelsen beslutar
att infrastrukturkostnader för lokalgata, VA och dagvattenlösning osv får
finansieras av intäkterna från försäljningen av tomterna.
Sammanfattning
Detaljplan för verksamhetsområde på Mo 3:28 har vunnit laga kraft och tillåter
industri, kontor och verksamheter. Planutskottet beslutade 2021-01-26 att
fastställa prisnivån inom området till 220 kr per kvadratmeter respektive 270 kr
per kvadratmeter i skyltläge. Förslag till tomtindelning har tagits fram som
omfattar 6 tomter och en intern anslutningsväg för att angöra den av tomterna
som inte angränsar till lokalgatan inom området. Planutskottet beslutade 202010-20 att direktanvisa två av tomterna till XL Bygg AB respektive Schenker
Property Sweden AB. De fyra övriga tomterna ska läggas ut på objektvision.
För att anlägga lokalgata, VA och dagvattenlösning osv krävs ekonomiska
resurser som inte bör belasta driftsbudgeten. Mark- och exploateringsenheten
föreslår att tomtförsäljningarna får finansiera behövlig utbyggnad av området.
En översiktlig kostnadskalkyl visar att projektbudgeten har en kostnad om ca
5,4 Mkr där den enskilt största posten är anläggning av lokalgata (3 Mkr), följt
av dagvattenhantering (1 Mkr). Utöver detta uppskattas VA-kostnaden till ca 3
Mkr. Intäkterna från markförsäljningen kommer att uppgå till minst 10 Mkr.
(Vissa tomter säljs till högstbjudande med ett lägstapris som grund vilket gör att
intäkten inte exakt kan bestämmas i förväg.)
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 13
Tjänsteutlåtande 2020-02-12

Beslutet skickas till
Mark- och exploateringschef
Ekonomienheten
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Dnr 2021-000095 - 556

Konstnärlig utsmyckning Kattvikskajen
Kommunstyrelsen beslutar
att avsätta 1% av de beräknade försäljningsintäkterna till den konstnärliga
utsmyckningen. De beräknade försäljningsintäkterna är ca 110 miljoner kronor
vilket ger en avsättning på 1,1 miljoner kronor till konstnärlig utsmyckning,
att Kultur och fritidsförvaltningen bistår kommunstyrelsen i upphandling av
den konstnärliga utsmyckningen, samt
att kultur- och fritidsförvaltningen presenterar ett förslag till kommunstyrelsen
som innehåller olika förslag på konstnärlig utsmyckning samt olika förslag på
platser där den konstnärliga utsmyckningen kan tänkas stå.
Sammanfattning
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Hudiksvalls kommun är beslutad av
kommunstyrelsen 1990-05-03 § 94. I riktlinjer framgår det att:
stadsomvandlingsprojektet Kattvikskajen faller inom ramen för den fjärde
punkten i beslutet då investeringskostnaden överstiger 20 miljoner kronor.
Beslutsgång
Ulrica Höbergh (V) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 2
Tjänsteutlåtande 2021-02-12
Kommunstyrelsen 1990-05-03 § 94

Beslutet skickas till
Planeringschef
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidschef
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Dnr 2021-000085 - 001

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv för
Fastighets AB Glysis
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna bolagsordningen för Fastighets AB Glysis, samt
att godkänna ägardirektivet för Fastighets AB Glysis
Sammanfattning
En av anledningarna till att de flesta av Sveriges kommuner äger kommunala
bolag är att man därigenom får ett redskap i samhällsbyggnadsarbetet.
Aktiebolagslagen och konkurrenslagstiftningen begränsar till viss del denna
möjlighet men inom denna yttre ram finns det ändå stora möjligheter att agera.
För att ge Fastighets AB Glysis förutsättningar att agera lite bredare och mer
utvecklingsinriktat som fastighetsägare och förvaltare är det nödvändigt att
justera bolagsordningen och ägardirektiven enligt bilaga 1 och 2.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 7
Tjänsteutlåtande 2021-02-15
Ägardirektiv 2021-02-15
Bolagsordning 2021-02-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000014 - 001

Ägarinstruktion för Fastighets AB Glysis
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att som ägarinstruktion ge Fastighets AB Glysis i uppdrag att snarast projektera
och bygga parkeringshus samt kontor på anvisad tomt i den nya stadsdelen
Kattvikskajen i Hudiksvall, samt
att kontinuerligt återrapportera till kommunstyrelsen hur byggnationerna
fortskrider.
Sammanfattning
En av anledningarna till att de flesta av Sveriges kommuner äger kommunala
bolag är att man därigenom får ett redskap i samhällsbyggnadsarbetet.
Aktiebolagslagen och konkurrenslagstiftningen begränsar till viss del denna
möjlighet men inom denna yttre ram finns det ändå stora möjligheter att agera.
Hudiksvalls kommuns fastighetsbolag, Fastighets AB Glysis, har fortlöpande en
nära dialog med kommunledningen. Som framgår av den företagspolicy som
gäller för kommunens bolag så har kommunfullmäktige möjlighet att utöver
vad som anges i ägardirektiven också ge bolagen särskilda uppdrag via så kallade
”Ägarinstruktioner”. Dessa överlämnas till berört bolag via kommunens ombud
på årsstämman.
I detaljplanen för Kattvikskajen så tillåts inga parkeringar ”ovan mark” förutom
handikapplatser. Parkeringsnormen för området är satt till 1.0 dvs en
parkeringsplats per lägenhet skall fastighetsägaren ombesörja.
Istället för att ordna bilparkeringsplatser på den egna fastigheten har
fastighetsägaren möjlighet att säkra tillgången till parkeringsplatser genom att
göra ett parkeringsköp. Det innebär att kommunen eller en annan aktör åtar sig
att ordna parkeringsplatser och att hålla dessa tillgängliga för fastigheten, till
exempel i en gemensam parkeringsanläggning. Observera att
bilparkeringsplatser för rörelsehindrade inte kan ordnas genom parkeringsköp,
utan ska ordnas på den egna fastigheten.
För att underlätta för den fortsatta exploateringen av Kattvikskajen är det
angeläget att en funktionell, ytbesparande och estetiskt tilltalande
parkeringslösning kommer tillstånd så snart som möjligt. Bedömningen är att
det enda rationella alternativet är ett parkeringshus. Det finns också behov av
att få till kontorslokaler för bland annat ett antal aktörer som arbetar med
utvecklings- och näringslivsbefrämjande åtgärder. En lösning med kontor och
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parkeringshus har också bedömts nödvändigt närmast järnvägen för att på ett
tillfredsställande sätt klara bullerfrågorna för planerade bostäder i området.
Fastighets AB Glysis har lång erfarenhet av att förvalta verksamhetslokaler.
Eftersom en investering i kontors- och parkeringshus av den storleken som
kommer att behövas på Kattvikskajen, innebär ett mycket stort ekonomiskt
åtagande, kan det vara lämpligt att Hudiksvalls kommun, i form av en
ägarinstruktion, ger Fastighets AB Glysis i uppdrag att genomföra
byggnationerna. Det är angeläget att bolaget på kontinuerligt återrapporterar till
kommunstyrelsen hur byggnationerna fortskrider.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar på följande tillägg till planutskottets förslag:
” att Fastighets AB Glysis, i enlighet med beslutad Träbyggnadsstrategi för
Hudiksvalls kommun (2018), projekterar och bygger parkeringshus samt kontor
med stomme och fasader i trä där så är möjligt.”
Ulrica Högbergh (V) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall planutskottets
förslag med Caroline Schmidts tillägg.
Henrik Berglund Persson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till planutskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2021-02-23 § 8
Tjänsteutlåtande 2021-02-15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2021-000067 - 106

Remiss - Hudiksvalls Tingsrätt blir Hälsinglands
Tingsrätt?
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun inte har något emot att tingsrätten byter namn till
Hälsinglands tingsrätt.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått en remiss från Hudiksvalls tingsrätt gällande ett
övervägande om namnbyte från Hudiksvalls tingsrätt till Hälsinglands tingsrätt.
Domstolen önskar svar från kommunen senast den 12 mars 2021.
I Tingsrättens domkrets ingår de sex kommunerna i Hälsingland. Frågan om
namnbyte har nu väckts med anledning av att tingsrätten flyttar in i ett nytt
tingshus under 2023.
Beslutsgång
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 § 13
Tjänsteutlåtande 2021-02-08
Remiss 2021-02-04

Beslutet skickas till
Hudiksvalls Tingsrätt
Stabschef
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Dnr 2021-000035 - 100

Remiss - Krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU
2021:2
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet enligt förvaltningens förslag med följande tillägg:
”Utredningens förslag riskerar att drabba de grupper (personer med kort
utbildningsbakgrund, ofta kvinnor) som utredningen pekar ut som sårbara i
frågan om språkkrav för medborgarskap. Vi vill också lyfta fram ökade
kostnader för kommunen, t.ex. i form av extra stöd till de med sämst
förutsättningar samt ökat antal deltagande på kurser, samt farhågor om
huruvida det föreslagna anslaget om 20 miljoner kronor/år att fördela på
samtliga kommuner, kommer att vara tillräckligt.
Bakgrund

I 2012 års medborgarskapsutredning avstod man från att föreslå krav på
språkkrav på grund av ”hänsyn till det oklara kunskapsläget om följderna av ett
språkkunskapskrav och riskerna för negativa effekter” och att det framför allt
gäller för de individer som har sämst förutsättningar att uppfylla kraven.
Utredningen redovisar forskning som pekar ut de grupper som riskerar att
drabbas hårt av förslaget: ”När det gäller betydelsen av just språkkrav finns det
stöd i forskningen för att språkkrav är det krav […] som utgör det största
hindret för medborgarskap och att det skapar störst problem för äldre personer
och kvinnor. Ur jämställdhetsperspektiv kan alltså redan införandet av ett
språkkrav ifrågasättas” (7.4.2).
I utredningen står ”Personer som studerar på kurs C har i allmänhet endast en
termin kvar innan de når den nivå som krävs för att inte behöva göra den
språkliga delen av medborgarskapsprovet”. Det är giltigt för elever med tidigare
gedigen studiebakgrund. Men nyanlända är inte en homogen grupp, det finns
också personer som har liten eller helt saknar studiebakgrund. I Hudiksvalls
kommun är det ett snitt på ca 25-30 % av eleverna/år som studerar SFI:s
studieväg 1, vilka uppnår betyg i delkurs D.
Utredningen nämner ökat behov av stöd för dessa grupper, men inget om
finansiering av detta stöd”.
Ovanstående aspekter bör beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.
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Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har beretts möjlighet att yttra sig över delbetänkandetKrav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap
(SOU 2021:2) senast den 15 april 2021.
I betänkandet föreslås att det ska införas krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för förvärv av svenskt medborgarskap. Kunskaperna föreslås
kunna visas på olika sätt. Ett sätt föreslås vara genom godkänt resultat på ett
särskilt framtaget prov i svenska och samhällskunskap (medborgarskapsprovet),
men det ska också vara möjligt att visa kunskaper på andra sätt. Förslagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2025 och regleras i lagen om svenskt
medborgarskap och en ny förordning: förordningen om medborgarskapsprov i
svenska och samhällskunskap.
Syftet med kravet är att stärka medborgarskapets status och främja ett
inkluderande samhälle.
Konsekvenserna för kommunerna är att anordna svenska för invandrare vilket
bedöms öka med anledning av förslaget om krav på kunskaper i svenska och
samhällskunskap för medborgarskap Den ökade kostnad för detta föreslås
finansieras genom ökade anslag till kommunerna
Hudiksvalls kommun har inget att erinra emot förslaget men det är angeläget att
kommunerna får full kostnadstäckning.
Beslutsgång
Ulrica Högbergh (V) yrkar att remissyttrandet kompletteras med följande text:
"Utredningens förslag riskerar att drabba de grupper (personer med kort
utbildningsbakgrund, ofta kvinnor) som utredningen pekar ut som sårbara i
frågan om språkkrav för medborgarskap. Vi vill också att lyfta fram ökade
kostnader för kommunen, t.ex. i form av extra stöd till de med sämst
förutsättningar samt ökat antal deltagande på kurser, samt farhågor om
huruvida det föreslagna anslaget om 20 miljoner kronor/år att fördela på
samtliga kommuner, kommer att vara tillräckligt.
Bakgrund
I 2012 års medborgarskapsutredning avstod man från att föreslå krav på
språkkrav på grund av ”hänsyn till det oklara kunskapsläget om följderna av ett
språkkunskapskrav och riskerna för negativa effekter” och att det framför allt
gäller för de individer som har sämst förutsättningar att uppfylla kraven.
Utredningen redovisar forskning som pekar ut de grupper som riskerar att
drabbas hårt av förslaget: ”När det gäller betydelsen av just språkkrav finns det
stöd i forskningen för att språkkrav är det krav […] som utgör det största
hindret för medborgarskap och att det skapar störst problem för äldre personer
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och kvinnor. Ur jämställdhetsperspektiv kan alltså redan införandet av ett
språkkrav ifrågasättas” (7.4.2).
I utredningen står ”Personer som studerar på kurs C har i allmänhet endast en
termin kvar innan de når den nivå som krävs för att inte behöva göra den
språkliga delen av medborgarskapsprovet”. Det är giltigt för elever med tidigare
gedigen studiebakgrund. Men nyanlända är inte en homogen grupp, det finns
också personer som har liten eller helt saknar studiebakgrund. I Hudiksvalls
kommun är det ett snitt på ca 25-30 % av eleverna/år som studerar SFI:s
studieväg 1, vilka uppnår betyg i delkurs D.
Utredningen nämner ökat behov av stöd för dessa grupper, men inget om
finansiering av detta stöd."
Caroline Schmidt (C) yrkar att remissvaret ska ha följande formulering:
"I dag kommer många människor inte in i samhället, utan hamnar i stället i ett
permanent utanförskap. Delvis beror detta på bristande kunskap om hur
Sverige fungerar. Det finns ett stort värde i att nyanlända tidigt får ta del av det
svenska samhället och kunskap om hur det fungerar. Det kan handla om
praktiska frågor som vart man vänder sig om man är i behov av hjälp, hur
arbetsmarknaden ser ut och vilka regler som gäller i olika sammanhang. Det är
information som snabbt måste förmedlas för att förbättra integrationen. Därför
har Centerpartiet inom ramen för JA drivit på för att utöka Migrationsverkets
samhällsinformation så att asylsökande, direkt när de kommer till Sverige, ska få
information om hur Sverige fungerar. Vi har även genom JA utökat den mer
omfattande samhällsintroduktionen som nyanlända genomgår efter beviljat
uppehållstillstånd. Dessa reformer har genomförts. vill Centerpartiet göra
samhällsorientering obligatorisk att delta i redan under asylprocessen.
Kvaliteten i svenska för invandrare (SFI) är otillräcklig. En mycket stor andel av
de som går SFI lär sig inte svenska och undervisningen är ofta illa anpassad och
av ojämn kvalitet. Samtidigt har vissa privata och ideella utbildningsanordnare
visat sig framgångsrika i att lära ut språk. I dag har dock studerande inom SFI
inte möjlighet att välja en annan utbildningsanordnare än kommunen eller de
anordnare kommunen upphandlat. Genom att öppna upp för konkurrens
mellan nya utbildningsanordnare kan kvaliteten inom SFI höjas. Därför har vi
inom ramen för JA dels kommit överens om att öka kvalitén i SFI, men även
införa en SFI-peng. Dessa reformer kommer vara genomförda under
mandatperioden.
Man ska ha uppehållstillstånd och stadigvarande ha bott i Sverige under en
längre tid. Det ska gå fortare att bli medborgare för den som kan försörja sig
själv. Grundläggande kunskaper om samhällsinstitutioner och det svenska
språket är givna delar i en integrationsprocess där man stegvis vinner sin rätt att
bli medborgare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-03-09

Det är viktigt att lära sig språket direkt när man kommer till Sverige.
Kraven för medborgarskap är tillräckliga i dagsläget. Vi föreslår inte ett prov för
att bli svensk medborgare. Det är viktigt att den som kommer till Sverige lär sig
språket och får kunskap om hur samhället fungerar. Därför är de reformer som
genomförs inom ramen för JA inom SFI och samhällsinformation/
samhällsorientering viktiga. Centerpartiet har också genom Januariavtalet
kommit överens om att införa språk- och samhällskunskapskrav för
medborgarskap. Vi tycker att det är bättre att ställa dessa krav för
medborgarskap än för permanent uppehållstillstånd. Däremot ser vi gärna en
snabbare väg till medborgarskap för den som kan försörja sig och det är viktigt
att man bygger upp ett flexibelt system. Det är viktigt, precis som utredningen
visar, att kraven inte blir för höga samt att man kan göra undantag. Det är också
bra om man kan tillgodoräkna redan dokumenterade kunskaper (ex SFI eller
motsvarande kunskap på gymnasienivå)."
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M), Henrik Berglund Persson (S), Gerd Olsson (S) och Annika
Huber(S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med Ulrica Högberghs
tillägg.
Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) noterar till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag med Ulrica Högberghs tillägg.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller allmänna utskottets förslag med Ulrica Högberghs tillägg eller till
Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag med Ulrica Högberghs tillägg.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-02-18 §14
Tjänsteutlåtande 2021-02-04
Missiv 2021-01-15
SOU 2021:2 2021-01-15

Beslutet skickas till
Stabschefen
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Dnr 2021-000044 - 102

Val av ny ersättare i föreningen Sveriges
ekokommuner efter Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Ulrica Högbergh (V), Badvägen 22, 824 56 Hudiksvall till ny ersättare i
föreningen Sveriges ekokommuner.
Sammanfattning
Val av ny ersättare i föreningen Sveriges ekokommuner efter Charliene Kiffer
Goude (V), som entledigats.

Beslutet skickas till
Föreningen Sveriges Ekokommuner
Ulrica Högbergh
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2021-000103 - 106

Inbjudan till medlemskommun/region till öppen
nominering till Norrlandsförbundets styrelse,
länsgrupper och valberedning
Kommunstyrelsen beslutar
att besluta om eventuella nomineringar vid kommunstyrelsens sammanträde
den 13 april.
Sammanfattning
Norrlandsförbundet erbjuder, i skrivelse, medlemskommunerna en öppen
nominering till Norrlandsförbundets styrelse, länsgrupper och valberedning.
Erbjudandet gäller att nominera personer som vill delta i styrelsen, arbeta med
utvecklingsfrågor i länsgruppen i sitt hemlän och en person att ingå i
förbundets valberedning.
De aktuella valen sker vid digitalt förbundsmöte den 6 maj och nomineringarna
skickas in senast den 26 april.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Norrlandsförbundet

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000309 - 103

Återrapport om samverkan inom IT-området
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 78 att regelbunden återrapportering
om hur arbetet fortskrider ska ske till kommunstyrelsen när det gäller beslutet
om fördjupad samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området.
Kommundirektör Bengt Friberg redovisar från beslutet om fördjupad
samverkan mellan Hälsinglands kommuner inom IT-området och vad som
bland annat är på gång och arbetas med:
- gemensamt löneadministration och personaldatasystem
- gemensamt ekonomisystem
- digitalt slutarkiv
- upphandlingar
- grundläggande infrastruktur

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Hälsingerådet

Inget möte har genomförts sedan senaste rapporteringen.
Sundsvallsregionen

Kommundirektör Bengt Friberg redovisar från senaste mötet med
Sundsvallsregionen där avhandlades bland annat följande frågor:
- Tillväxtverkets forskningsrapport ang effekterna av nedläggning av
verksamheter
- Nulägesredovisning laget runt
- Effekterna av corona
Kommunsamråd i länet

Caroline Schmidt (C) rapporterar från mötet med övriga kommuner i länet:
- EU:s nya programperiod
- Pandemiläget
- Samhällspåverkan av pandemin

Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Gerd Olsson (S) rapporterar från NSFG om ansökan om medel för olika
projekt i länet och uppföljning av dessa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(37)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 44

2021-03-09

Dnr 2021-000149 - 107

Förslag gällande Fiberutbyggnaden i Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget gällande fiberutbyggnaden.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), BengtÅke Nilsson (C) och Jörgen Bengtson (C).
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) föreslår i skrivelse 1/3 2021:
-

Att se över ägardirektiven till Fiberstaden

-

Att se över och eventuellt avsluta de ingångna avtalen med IP Only,

-

Att ärendet skall redovisas på kommunstyrelsen i maj 2021

Kommundirektör Bengt Friberg redovisar, vid sammanträdet, dagsläget när det
gäller Fiberutbyggnaden i Hudiksvalls kommun och det arbete som pågår.
Vid samrådsmöte med Nordanstig 2020-12-07 gavs uppdrag till respektive
kommunchef att se över ägardirektiven i Fiberstaden.
Då arbetet redan pågår med översyn av Fiberstadens ägardirektiv från de båda
ägarkommunerna samt att det i nuläget inte finns anledning till att avsluta
avtalen med IP-only då avstämningar sker med jämna mellanrum. Därav finns
det ingen anledning att bifalla Caroline Schmidts förslag.
Beslutsgång
Ordföranden Mikael Löthstam (S) yrkar avslag på förslaget.
Jan-Erik Jonsson (C) och Jörgen Bengtson (C) yrkar bifall till Caroline Schmidts
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Caroline Schmidts
förslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsunderlag
Skrivelse
Beslutet skickas till
Caroline Schmidt
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
(SKR) inom området psykisk ohälsa och suicidprevention 2021-2022. Dnr
2020-000741 790
2. Revisorernas bedömning och revisionsrapport delår 2020 Inköp Gävleborg.
3. Lärandenämndens svar på frågor gällande pandemin. Dnr 2021-000070 003
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Dnr 2020-000514 - 002

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning
1. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstams beslut om
Stöd till byalag - Rogsta hembygdsförening
Stöd till byalag - Delsbo byaråd
Stöd till byalag - hembygdsförening
Stöd till byalag – byalag
Ks 2021-000048
2. Förflyttning av stadsarkitekten från plan och bygg till
kommunledningsförvaltningen.
Dnr 2021-000140
3. Kommundirektör Bengt Fribergs beslut om
Översyn av kommunens centralkopiering
Ks 0002021-083
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