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Sammanträdesdatum

2020-03-10

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 10 mars 2020 kl 09:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande § 25–32, 34–40
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Per Svensson (S), § 25–31, 33–40
Bo Nilsson (S), § 32–33
Kent Kanon (S), § 25–31, 33–40
Daniel Fors (S), § 32
Jonas Holm (M), § 25–32, 34–40, ordförande § 33
Håkan Rönström (M)
Peter Lagerqvist (M), § 25–27
Bibbi Segerbrand (M), § 28–40
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Karin Hansson (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Alf Norberg (V)
Yvonne Andersson (SD)

Ersättare

Bo Nilsson (S) § 25-31, 34-40
Daniel Fors (S) §25-31, 33-40
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M) § 28–40
Anita Höglund (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lars Sjögren (L)
Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, personalchef
Maria Larsson, ekonomichef Kent Lundqvist, ordföranden och VD i Glysisvallen AB
Bo Nilsson och Lars Stål samt, ordföranden och VD i Fastighets AB Glysis Torsten
Myrgren och Pär Widell.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Jan-Erik Jonsson (C)
Kommunledningsstaben, 2020-03-13 kl 13:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam § 25–32, 34–40 Jonas Holm § 33
Jan-Erik Jonsson

Paragrafer §§ 25–40

Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-10

2(24)

Sida

3(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-10

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-03-10
Datum då anslaget
publiceras

2020-03-13

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsstaben

Underskrift

Pia Embretsén

Datum då anslaget
tas bort

2020-04-03

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2020-03-10

Innehållsförteckning
§ 25 Dnr 2019-000003 - 042
Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm ........................................ 5
§ 26 Dnr 2019-000002 - 042
Uppföljning av kommunens ekonomi mm ................................................... 6
§ 27 Dnr 2019-000028 - 107
Redovisning av bolagens verksamhet; Glysisvallen AB och Fastighets AB
Glysis ................................................................................................................... 7
§ 28 Dnr 2020-000029 - 042
Verksamhetsrapport 2019, kommunstyrelsen............................................... 8
§ 29 Dnr 2019-000831 - 007
Granskningsrapport av tekniska nämndens styrning och uppföljning
samt kontroll av leverantörer........................................................................... 9
§ 30 Dnr 2019-000671 - 022
Biträdande förvaltningschefer ....................................................................... 10
§ 31 Dnr 2020-000096 - 700
Anslag av mer resurser för utökning av SSPF-verksamheten................... 12
(socialt förebyggande arbete, Iggesund) ....................................................... 12
§ 32 Dnr 2020-000075 - 340
Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten från Vik, Hudiksvall
och österut, etapp 1 till Hamre...................................................................... 14
§ 33 Dnr 2018-000157 - 054
Förbundsordning för Inköp Gävleborg ...................................................... 16
§ 34 Dnr 2017-000392 - 003
Revidering riktlinjer för uteserveringar ........................................................ 17
§ 35 Dnr 2019-000236 - 008
Motion om att införa en digital spårningsfunktion för motioner och
medborgarförslag ............................................................................................ 18
§ 36 Dnr 2019-000458 - 008
Motion om att öka användningen av digitala hjälpmedel.......................... 19
§ 37 Dnr 2019-000086 - 008
Motion om ökat valdeltagande ...................................................................... 20
§ 38 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...................................................................................................... 22
§ 39 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .................................................................... 23
§ 40 Dnr 2018-000007 - 001
Anmälan om delegationsbeslut ..................................................................... 24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4(24)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 25

2020-03-10

Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om kommunstyrelsens ekonomiska
läge. Kommunstyrelsens personalkostnader för januari år 2020 är högre jämfört
med januari år 2019. Ökningen beror på omorganisationen tillika
centraliseringen som skedde med start 1 september 2019.
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§ 26

2020-03-10

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar personalsituationen och svar på fråga
från en ledamot vid föregående sammanträde. Ekonomichef Kent Lundquist
rapporterar om det ekonomiska läget och prognos.
Underlagen för redovisningen skickas ut till kommunstyrelsen.
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§ 27

2020-03-10

Dnr 2019-000028 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet; Glysisvallen AB
och Fastighets AB Glysis
Sammanfattning
Ordföranden och VD i Kommunens bolag Glysisvallen AB och Fastighets AB
Glysis redovisar respektive bolags och stiftelses nuvarande och planerade
verksamhet samt resultat.
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§ 28

2020-03-10

Dnr 2020-000029 - 042

Verksamhetsrapport 2019, kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsrapport för år 2019.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott på 9 176 tkr jämfört med budget. På
grund av kommunens ekonomiska läge har stor återhållsamhet gällt inom
förvaltningen. Det innebär att vakanta tjänster inte återbesatts helt och att
kompetensutveckling inte genomförts fullt ut samt att inköp inte genomförts.
Under året har arbetet fokuserats bland annat på, skolstrukturen,
inköpsorganisationen, kommunens arbetsmarknadsorganisation och beslut om
ett styrdokument för arbetet med mänskliga rättigheter. Den snabba
utbyggnaden av stadsnätet har också genererat betydligt större intäkter än
förväntat.
Centralisering av kommunens organisation till kommunstyrelsen har skett i två
steg dels flyttades mark- och exploateringsenheten och dels vissa strategiska
arbetsuppgifter såsom kvalitets- och IT-frågor samt nämndsadministration.
Servicecenter har också byggts ut i syfte att förbättra servicen såväl externt som
internt.
Ny, utvecklad kollektivtrafik för stads- och regionbussar genomförd under året
där även ny centrumhållplats vid Bankgränd färdigställts. Ökat tågsamarbete
mellan X-trafik och SJ har lett till fler regiontågsförbindelser och ett ökat antal
avgångar till och från Stockholm/Arlanda. Detaljplan för Kattvikskajen har
vunnit laga kraft efter överklagandet. Arbete med att bygga infrastruktur såsom
parkeringar och ledningssystem pågår. Arbetet fortsätter med att planera för
byggnationer.
En bedömning av måluppfyllelsen av de 14 verksamhetsmålen som finns
beskrivna i rapporten har gjorts och det kan konstateras att 6 mål är i hög grad
uppfyllda, 5 mål är delvis uppfyllda och 3 mål är i liten grad uppfyllt.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 37
Tjänsteutlåtande 2020-02-11
Verksamhetsrapport 2020-02-12

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben
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§ 29

2020-03-10

Dnr 2019-000831 - 007

Granskningsrapport av tekniska nämndens styrning
och uppföljning samt kontroll av leverantörer
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna tekniska nämndens yttrande till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat tekniska nämndens styrning och
uppföljning samt kontroll av leverantörer. Kommunfullmäktige har beslutat att
uppdra åt tekniska nämnden att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars 2020.
Tekniska nämndens yttrande:
De förbättringar som föreslås i rapporten, att uppsatta mål i högre grad än idag
ska ha ett målvärde och vara lättare att följa upp, är relevanta och tekniska
nämnden kommer att sträva efter att detta ska uppnås.
Uppföljning och rapportering bedöms som tillräcklig, men nämnden kan enligt
rapporten i större utsträckning aktivt agera utifrån rapporteringen, exempelvis
med arbetet med att få en budget i balans genom att definiera prioriteringar och
ambitionsnivå. Denna rekommendation tar nämnden med sig i fortsatt arbete.
En stor utmaning är att få en budget i balans då vinterväghållningen historiskt
mer eller mindre medvetet har underbudgeterats, men att det nu inte finns
samma acceptans för detta.
De rekommendationer som anges gällande inköp och uppföljning kommer
tekniska nämnden att jobba vidare med tillsammans med övriga nämnder i
samband med att en ny inköpsorganisation formeras och nya och
förhoppningsvis bättre arbetssätt utformas. Otydligheter i ansvar behöver
klargöras och bättre rutiner för uppföljning behövs.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 41
Tekniska nämndens protokoll 2020-02-10 § 13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 375,
Granskningsrapport och missiv 2019-11-28
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 30

2020-03-10

Dnr 2019-000671 - 022

Biträdande förvaltningschefer
Kommunstyrelsen beslutar
att inrätta en funktion som biträdande förvaltningschef i
kommunstyrelseförvaltningen, social- och omsorgsförvaltningen,
lärandeförvaltningen och tekniska förvaltningen. Förslaget får inte innebära en
utökning av antalet tjänster eller ökade lönekostnader,
att verksamhetschef Ulrika Wenn, inom ramen för sin tjänst, tills vidare
upprätthåller funktionen som biträdande kommundirektör samt biträdande
förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen.
att verksamhetschef Inger Myrsten, inom ramen för sin tjänst, tills vidare
upprätthåller funktionen som biträdande förvaltningschef för social och
omsorgsförvaltningen.
att enhetschef Marina Nord-Öberg, inom ramen för sin tjänst, tills vidare
upprätthåller funktionen som biträdande förvaltningschef för
lärandeförvaltningen.
att verksamhetschef Anna-Karin Ragnarsson, inom ramen för sin tjänst, tills
vidare upprätthåller funktionen som biträdande förvaltningschef för tekniska
förvaltningen.
Sammanfattning
Det är angeläget att funktionen förvaltningschef, åtminstone i de större
förvaltningarna, i princip alltid finns nåbar. Det kan handla om att hantera akuta
lägen, hantering av personalärenden, attestering av fakturor och andra beslut i
verksamheten för att förhindra att ärendeprocesser stannar upp. Sedan lång tid
har det hanterats genom:
1. Frånvaro för längre period än 6 månader. Kommunstyrelsen tillförordnar
någon efter förslag från kommundirektören i samråd med ordförande i berörd
nämnd.
2. Frånvaro längre än en vecka men högst 6 månader. Kommundirektören
upprättar ett förordnande till någon. Vanligtvis är det någon av
verksamhetscheferna.
3. Frånvaro kortare än en vecka. Vanligtvis går funktionen kommundirektör
automatiskt in i förvaltningschefens ställe om ingen annan överenskommelse
gjorts.
I huvudsak har det fungerat bra men i vissa situationer kan det uppstå problem
och skapa otydligheter om vem som för tillfället upprätthåller
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förvaltningschefsfunktionen. Är någon varaktigt utsedd till biträdande
förvaltningschef kan den alltid företräda förvaltningschefen i dess ställe.
Därmed ökar man sannolikheten att någon alltid är nåbar samt ökar
möjligheten att fördela arbetsuppgifter mellan förvaltningschefen och den
biträdande.
Mot bakgrund av uppdragets omfattning och kommunens ekonomi får detta
inte organiseras så att det innebär men utökning av antalet tjänster.
I och med förändringen behöver berörda förvaltningar se över sin
delegationsordning.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 36
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Personalenheten
Ulrika Wenn
Inger Myrsten
Marina Nord-Öberg
Anna-Karin Ragnarsson
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§ 31

2020-03-10

Dnr 2020-000096 - 700

Anslag av mer resurser för utökning av SSPFverksamheten (socialt förebyggande arbete,
Iggesund)
Kommunstyrelsen beslutar
att 1 miljon kronor avsätts för att förstärka det socialt förebyggande arbete i
kommunen, med fokus på Iggesund,
att kostnaden täcks i samband med bokslut för 2020,
att inför år 2021 lägga in kostnaden i budget,
att kommunstyrelsens allmänna utskott regelbundet får rapporter om hur arbete
fortskrider, förstärkt med berörda nämndsordförande,
att arbetet samordnas med social- och omsorgsnämnden och sker inom ramen
för SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid),
att arbetet ska bedrivas i nära samverkan med föreningar, företag, och övriga
ideella organisationer, samt
att den personal som rekryteras ska vara kunniga och erfarna fältarbetare.
Sammanfattning
Kommunledningens förslag:
Under lång tid har vi politiskt i olika möten och rapporter tagit del av oroande
tendenser bland barn och unga i Iggesund, som ges uttryck i bl.a. bristande
respekt, utåtagerande beteenden, hot och händelser med rasistiska förtecken där
grupper ställs mot varandra som gör att den sociala oron och otryggheten ökar i
samhället.
Lärandenämnden/förvaltningen har under lång tid arbetat med olika insatser
för att stävja utvecklingen på Iggesunds skola i samverkan med socialtjänsten
och fritiden. Tyvärr fortsätter problematiken med återkommande incidenter
och ett större grepp behöver tas då frågan är större än att enbart vara en fråga
för skolan. Den måste ses som en del i ett samhällsproblem med djupare
dimensioner och där fler insatser måste till. Civilsamhället är en stor resurs och
behöver lyftas in och engageras för att vända utvecklingen. Med de resurser
kommunen skjuter in, är målsättningen i samverkan med civilsamhället,
myndigheter och kommunens olika verksamheter vända utvecklingen i
Iggesund. Men även i kommunen som helhet förebygga olika problembilder
som kan uppstå. Tanken med de extra resurserna är att de kvantitativt och
kvalitativt ska förstärka de insatser som nu pågår.
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Civilsamhället i form av föreningslivet, företag och andra ideella organisationer
ska bjudas in för att kunna vara delaktiga arbetet med att vända attityder och
förhållningssätt till att bli mer positivt för Iggesund som samhälle. För att lyckas
med detta måste stor vikt läggas vid att rekrytera in rätt personer som är erfarna
och kunniga fältarbetare med bred kunskap inom området barn, unga och
vuxna.
Beslutsgång
Henrik Persson (S), Jonas Holm (M), Charliene Kiffer Goude (V), Caroline
Schmidt (C), och Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Andrea Bromhed (MP), Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få
noterat till protokollet att de biträder allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 38
Tjänsteutlåtande 2020-02-20

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Lärandenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomienheten
Stabschefen
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§ 32

2020-03-10

Dnr 2020-000075 - 340

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten från
Vik, Hudiksvall och österut, etapp 1 till Hamre
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att utvidga det kommunala verksamhetsområdet för vatten vidare österut från
Vik till Hamre och att VA-verksamheten påbörjar planering och utförande av
utbyggnaden,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs senare i
tekniska nämnden, samt
att kostnaden för utbyggnaden, grovt uppskattat till 8–10 miljoner kronor,
finansieras genom en utökad investeringsram under projekttiden.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande:
Kommunens VA-verksamhet har i tidigare vattenutbyggnad fram till Vik tagit
höjd dimensioneringsmässigt för ytterligare anslutningar österut. Ett intresse
finns hos både föreningar och enskilda att en utbyggnad kommer till stånd och
VA-verksamheten har sedan tidigare påbörjat att kartlägga behov av och
möjligheter till ytterligare utbyggnad utifrån vattentjänstlagens perspektiv.
Med anledning av vattensituationen i Hamre och omkringliggande fastigheters
behov och önskemål om anslutning till kommunalt vatten föreslår tekniska
förvaltningen att man redan nu startar utbyggnaden med en etapp fram till
Hamre.
En utbyggnad av kommunalt vatten fram till Hamre beräknas till ca 8–10
miljoner kronor. Kostnaden är svårbedömd då det erfarenhetsmässigt är berg
på en del av sträckan. Det område som nu avses ligger norr om Delångersån.
Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen drar
fram kommunala ledningar fram till fastighetsgränsen för de fastigheter som
hamnar inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan
med anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt gällande taxa och gällande
bestämmelser för anslutning till den allmänna vattenanläggningen.
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Beslutsgång
Per Svensson (S) och Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar inte vid
handläggning av och beslut i ärendet.
Annika Huber (S), Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C), Yvonne Andersson
(SD) och Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Andrea Bromhed (MP), Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få
noterat till protokollet att de biträder allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 39
Protokoll tekniska nämnden 2020-02-10 § 4
Tjänsteutlåtande 2020-02-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000157 - 054

Förbundsordning för Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den förbundsordning för Inköp Gävleborg som dess direktion
beslutade om att rekommendera ägarkommunerna 2020-02-10.
Sammanfattning
I samband med Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg 2019-12-31
skedde förändringar av Inköp Gävleborgs uppdrag. Förändringarna reglerades i
en ny förbundsordning och innebar att förbundets huvuduppdrag
fortsättningsvis är att förvalta redan tidigare ingångna avtal till dess de upphör.
Regelverket kring kommunalförbund har nyligen ändrats i syfte att skapa större
tydlighet kring bland annat likvidation. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
har dessutom tagit fram en mall för hur en förbundsordning bör se ut vilket
man rekommenderar kommuner och regioner att följa.
För att få en förbundsordning som följer de rekommendationer som finns har
direktionen för Inköp Gävleborg valt att vid sitt sammanträde 2020-02-10
föreslå ägarkommunerna att anta bilagd förbundsordning.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut
i ärendet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 40
Tjänsteutlåtande 2020-02-12
Förbundsordning 2020-02-12

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 34

2020-03-10

Dnr 2017-000392 - 003

Revidering riktlinjer för uteserveringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det reviderade förslaget till riktlinjer för uteserveringar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att anta nya riktlinjer för uteserveringar från och
med 1 mars 2019.
I oktober 2019 gjordes en inventering av Tekniska förvaltningen och Plan- och
bygglovskontoret gällande förutsättningar att följa de nya riktlinjerna. Det som
undersöktes var främst markens beskaffenhet och förutsättningarna för att
anordna uteservering utan trädäck direkt på marken samt hur ett trädäck skulle
kunna påverka tillgängligheten. Ett flertal verksamheter löste uteservering utan
trädäck på ett bra sätt säsongen 2019.
Förvaltningarna kommer fortsatt att gemensamt följa upp efterlevnad av
riktlinjerna genom bland annat en inventering under säsongen.
Förvaltningarna föreslår följande tillägg till riktlinjerna för uteserveringar:
I de fall där marken bedöms vara jämn nog för att en uteservering ska kunna
anordnas direkt på marken rekommenderas att uteserveringen anordnas direkt
på marken utan trädäck. Vill sökande trots detta anordna ett trädäck krävs
bygglov och krav kommer ställas på att trädäcket tillgänglighetsanpassas och
även krav på utformning kommer att ställas.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-02-18
Plan- och utvecklingsutskottet 2020-01-28 § 13
Plan- och utvecklingsutskottet2019-09-03 § 83
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 7
Riktlinjer

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 35

2020-03-10

Dnr 2019-000236 - 008

Motion om att införa en digital spårningsfunktion för
motioner och medborgarförslag
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses vara besvarad.
Sammanfattning
Peter Åkerström (KD) och Monika Stigås (KD) föreslår i motion att
Hudiksvalls kommun inför en digital spårningsfunktion för motioner och
medborgarförslag.
Enligt motionärernas uppfattning ligger en spårningsfunktion av kommunala
ärenden i linje med den kommunala offentlighetsprincipen. Funktionen
kommer att förstärka kommunens öppenhet inför sina invånare och förbättra
möjligheten för gemene man att följa ett ärende från förslag till beslut och
genomförande samt bidra till att öka allmänhetens engagemang i demokratiskt
utvecklingsarbete.
Det finns redan idag digital spårningsfunktion via diariet. I diariet registreras
alla händelser i ett ärende.
Det finns även en sökningsfunktion i Assistenten (förtroendevaldas
möteshanteringssystem).
Hudiksvalls kommun har valt att inte ge allmänheten tillgång till diariet via
internet, bland annat för att GDPR ställer stora krav på vilka uppgifter som får
läggas ut/offentliggöras på internet. Detta skulle ställa stora krav på
registratorerna att gallra ärenden innan de offentliggörs, och därmed också
riskera att känsliga uppgifter av misstag blir offentliga på ett inte godtagbart
sätt.
Att upprätthålla offentlighetsprincipen och tillgången till allmänna handlingar
samt möjligheten att följa ett ärendes beredning, får anses vara uppfyllt med
kommunens diarium som numera är centralt placerat i kommunen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 42
Tjänsteutlåtande 2020-01-20
Motion 2019-03-22
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 36

2020-03-10

Dnr 2019-000458 - 008

Motion om att öka användningen av digitala
hjälpmedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Alf Norberg (V) skriver i en motion att Hudiksvalls kommun, liksom övriga
kommuner i riket, har ett stort behov av att öka användningen av digitala
hjälpmedel. En intressant lösning som i dag finns på marknaden och används
av flertalet kommuner är läkemedelsautomaten. Den hyrs av kommunen och
placeras hemma hos de omsorgstagare som har behov av att få sina läkemedel
utdelade på bestämda tider och kan behöva hjälp med att bli påminda om
medicineringen. Alf Norberg föreslår att Hudiksvalls kommun utreder
möjligheterna till att använda sig av läkemedelsautomaten inom omsorgen.
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
I det arbete som pågår inom äldreprojektet är ny teknik och nya arbetssätt ett av
delprojekten. Att prova olika digitala lösningar är, och har varit, en viktig del.
Läkemedelsautomater är intressant att prova även inom Hudiksvalls kommun.
Beslutsgång
Alf Norberg (V) och Henrik Persson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 43
Social- och omsorgsnämnden 2020-01-30 § 7
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-01-07
Motion 2019-06-07

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 37

2020-03-10

Dnr 2019-000086 - 008

Motion om ökat valdeltagande
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Ulrica Högbergh, Charliene Kiffer Goude, Alf Norberg, Lisa Holmberg och
Olle Jonsson, samtliga (V) föreslår i motion:
-att kommunfullmäktige beslutar att inhämta kunskaper från forskning och
andra kommuners erfarenheter kring insatser för ökat valdeltagande, samt
- att genomföra en bredd av insatser för att öka valdeltagandet, främst i de
valdistrikt som hade ett lågt valdeltagande i senaste valet men också riktat mot
specifika grupper som inte röstar i samma utsträckning som övriga, i syfte att
öka valdeltagandet i kommande val.
Demokrati- och kvalitetsberedningens yttrande:
Sverige har ett relativt högt valdeltagande, som nu är på väg upp igen efter ett
lägre valdeltagande under ett antal decennier. Det finns ändå en ojämn
fördelning mellan hur valdeltagandet ser ut hos olika grupper i samhället, enligt
SCB. T.ex. röstar personer med olika funktionsvariationer, lågutbildade,
arbetslösa och ensamstående inte i lika hög utsträckning som andra grupper.
Detsamma gäller utlandsfödda personer. Precis som i riket, hade Hudiksvall
2018 ett ökat valdeltagande i samtliga tre val, om än en lägre ökning. Dock är
valdeltagandet fortfarande lägre i Hudiksvall än i riket, men framför allt är det
mycket ojämnt fördelat mellan valdistrikten.
Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har tagit fram skrifter som berör
frågan. Bland annat Rätt att rösta! – hur kommuner och landsting kan arbeta
för att öka valdeltagandet. Det finns ett antal forskningsrapporter och uppsatser
som bland annat berör frågan om valdeltagande.
Hudiksvalls kommun har fått frågan om kommunen är intresserade att delta i
ett projekt med en forskare i statsvetenskap, från Södertörn högskola.
Efter genomgång av forskningsrapporter, informationsmaterial med mera kan
konstateras att det finns en rad exempel på insatser för att få ett ökat
valdeltagande. En del av detta genomför Hudiksvalls kommun redan:
• Har ett stort antal vallokaler med god tillgänglighet (21 st) samt möjlighet för
medborgare att förtidsrösta hemifrån (valarbetare åker hem till de som behöver)
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•Möjlighet att förtidsrösta i demokratibussen och i tre olika lokaler i kommunen
(Hudiksvalls bibliotek och i Iggesund och i Delsbo)
• Information om valet och hur det går till på hemsidan
• Information på hemsidan för att medborgarna ska kunna följa
beslutsprocessen tex, webbsändningar av fullmäktigesammanträden,
information om beslut på hemsidan, handlingar och protokoll läggs ut inför och
från sammanträden
• Medborgardialoger i vissa frågor, elektroniska medborgarförslag.
Demokrati- och kvalitetsberedningen föreslår att motionen bifalls.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V), Caroline Schmidt (C), Henrik Persson (S), Annika
Huber (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att
de biträder allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 44
Tjänsteutlåtande 2020-01-24
Motion 2019-01-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 38

2020-03-10

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen information finns att ge, inget möte har genomförts sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet.
Sundsvallsregionen
Kommundirektör Bengt Friberg och oppositionsråd Caroline Schmidt (C)
informerar vad som avhandlades vid senaste mötet i Sundsvallsregionen, bland
annat följande:
- Kommunernas ekonomi
- Härnösands arbete med att få statliga etableringar
- Samverkansprojekt; Traineeprogram, ledarutbildning, fysisk planering
- Verksamhetsplan 2020 bland annat med ökad samverkan med
Mittuniversitetet
- Samverkan kring arbetskraftsreserver
- Gemensamma skrivelser bland annat om nattågen och kriminalvårdsanstalt
Viskan
Övrig information
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om krisledningsarbetet kring
Coronaviruset och det beredskapsläge som råder. Fokusområden är bemanning, - motverka smittspridning, - stilla oro.
Lärandenämndens ordförande Jonas Holm informerar om beredskapsläget i
skolorna.
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om den nya Kommunutredningen
som presenterades i februari. Följande sammanfattande områden berördes.
-Statens ansvar, -Kompetensförsörjning, -Ökad digitalisering, -Ökad samverkan
och frivillig sammanläggning, -Krav på samverkan region och kommun, Strategi för nödvändiga reformer på lång sikt, -Kommunförsök - i så fall om
vad
En sammanfattning av utredningen kommer att skickas ut till ledamöter och
ersättare.
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§ 39

2020-03-10

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Protokoll Samordningsförbund Gävleborg 2020-01-06
2. SKR:s cirkulär om Budgetförutsättningar 2020-2023. Cirkulär 19:59
https://skr.se/5.5267be7d17037d7e53863a3b.html?utm_source=notifiering&ut
m_medium=email&utm_campaign=cirkular
3. SKR:s cirkulär Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt
diskriminering och diskriminering genom bristande tillgänglighet. Cirkulär 20:10
4. Protokoll Företagshälsovårdsnämnd 2020-01-31
5. Protokoll Inköp Gävleborg 2020-02-10
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§ 40

2020-03-10

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20
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