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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Rådhussalen Kulturhuset, tisdagen 9 juni 2020 kl 09:00-12:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S), deltar på distans via Teams
Bo Nilsson (S)
Gerd Olsson (S), deltar på distans via Teams
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M), deltar på distans via Teams
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C), deltar på distans via Teams
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Yvonne Andersson (SD)

Ersättare

Per Svensson (S), deltar på distans via Teams
Anita Höglund (M), deltar på distans via Teams
Bengt-Åke Nilsson (C), deltar på distans via Teams
Lars Sjögren (L), deltar på distans via Teams
Alf Norberg (V), deltar på distans via Teams

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist, personalchef Maria Larsson, avfallsingenjör Lars Hedström och
projektledare Eva B Nilsson.

Justerare
Justeringens plats och
tid

Caroline Schmidt (C)
Kommunledningsstaben, torsdag 11 juni kl 14:30

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Caroline Schmidt

Paragrafer §§ 54–70
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§ 54

2020-06-09

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens och kommunstyrelsens
ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar att det råder osäkerhet kring
prognosen, då kostnaderna kring pandemin samt kompensationen för detta
från staten är svåra att förutsäga.
Nämndernas orsaker till förändringar kring prognosen sedan förra
redovisningen, redovisas och även orsaken till överskott/underskott.
Ekonomichefens visade presentationer tillgängliggörs i
möteshanteringssystemet Assistenten.
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§ 55

2020-06-09

Dnr 2020-000273 - 042

Budget samt skattesats 2021 samt plan för 2022–2024
Kommunstyrelsen beslutar
att samtliga nämnder till kommunstyrelsen ska redovisa sina respektive
budgetbeslut senast 2020-11-15, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag gällande
resultatutjämningsreserv till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 21,61,
att fastställa fullmäktiges verksamhetsmål,
att fastställa de finansiella målen för 2021 samt plan för 2022–2024,
att fastställa drift och investeringsbudgeten för 2021 samt plan 2022–2024,
att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram ett reviderat regelverk för
intraprenadverksamheten i kommunen,
att erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli
intraprenad,
att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive
enhet,
att avtalen följs upp årsvis av respektive nämnd,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
upphandla fler tjänster via sociala företag.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig Caroline Schmidt
(C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika Söderström (C), Anton Stark (C), Charliene
Kiffer Goude (V), Ulrica Högberg (V) och Yvonne Andersson (SD).
Sammanfattning
Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och skattesats 2021 samt plan
för 2022--2024 samt uppdrag i samband med budget 2021 från respektive
Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet (majoriteten), Centerpartiet,
Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.
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Majoriteten föreslår också att samtliga nämnder till kommunstyrelsen ska
redovisa sina respektive budgetbeslut senast 2020-11-15 och att
kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag gällande
resultatutjämningsreserv till kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) presenterar förslag till budget från majoriteten
(socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet) och yrkar bifall till
detsamma.
Yvonne Andersson (SD) presenterar förslag till budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall till detsamma
Caroline Schmidt (C)) presenterar förslag till budget från centerpartiet och yrkar
bifall till detsamma.
Charliene Kiffer Goude (V) presenterar förslag till budget från vänsterpartiet
och yrkar bifall till detsamma.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till majoritetens
förslag till kommunstyrelsen om att besluta att samtliga nämnder till
kommunstyrelsen ska redovisa sina respektive budgetbeslut senast 2020-11-15
och att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag
gällande resultatutjämningsreserv till kommunstyrelsen, och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall dels till majoritetens
budgetförslag i övrigt, dels till centerpartiets förslag, dels till
sverigedemokraternas förslag och dels till vänsterpartiets förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag.
Beslutsunderlag
Budget och skattesats 2021 samt plan för 2022–2024 samt uppdrag i samband
med budget, från S, M och MP
C:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024
V:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024
SD:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
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§ 56

2020-06-09

Dnr 2020-000248 - 042

Bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning, samt
att för stiftelserna Iggesundsbruks stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendium 2
och Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse utse PWC till revisionsbolag i
likhet med Hudiksvalls donationsstiftelser.
Sammanfattning
Kommunledningskontoret överlämnar bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning.
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen. Vid
kommunfullmäktiges sammanträde i juni kommer därför de ordinarie
ledamöterna eller ersättare i kommunstyrelsen att få skriva under
verksamhetsberättelserna i original.
Då Per Månsson avgår som revisor för samtliga stiftelser så föreslås att PWC
utses till revisionsbolag för de stiftelser som har haft personvald revisor.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 140
Tjänsteutlåtande 2020-04-28
Årsredovisning Stiftelsen Lehmans lärarstipendium 2 2020-04-28
Årsredovisning AB Iggesundsbruks stipendiestiftelse 2020-04-28
Bokslut Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse 2020-04-28
Bokslut Hudiksvalls kommuns donationer 2020-04-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 57
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Dnr 2020-000318 - 252

Köp av fastigheten Avholm 2:2, Avholmsberget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att köpa fastigheten Avholm 2:2 i Bjuråker för 3,8 Mkr, samt
att finansiering sker ur eget kapital.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun föreslås förvärva fastigheten Avholm 2:2, Avholmsberget,
för 3 800 000 kr. Syftet är att säkra allmänhetens långsiktiga tillgång till det
attraktiva utsiktsområdet och samtidigt möjliggöra för fortsatt
restaurangentreprenad.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Jonas Holm (M), Charliene Kiffer Goude (V), Yvonne
Andersson (SD), Caroline Schmidt (C), och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
förslaget.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-06-08
Köpekontrakt per den 2020-06-05.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-06-09

Dnr 2020-000253 - 004

Utgallring av handlingar
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna utgallring i sin helhet av de medicinska journaler som tillhörde
kommundelsnämnderna Hudiksvall, Iggesund, Dellenbygden och Forsa.
Sammanfattning
De medicinska journalerna från kommunens äldreboenden behöver enligt
patientjournallagen inte bevaras mer än 10 år. I samma lag har det också
föreslagits att ett urval baserat på personer födda den 5:e, 15:e och 25: e. varje
månad kan bevaras. Eftersom det enbart varit rekommendationer har
kommunerna gjort lite olika vad beträffar bevarandet/gallringen av dessa
handlingar. Hudiksvalls kommun bevarade en tid enligt urvalsprincipen.
Forskningsvärdet var dock ifrågasatt, inte minst av kommunens medicinskt
ansvariga sjuksköterska.
Social- och omsorgsnämnden beslutade den 21 oktober 2016 utifrån ett förslag
från arkivarien och den medicinskt ansvariga sjuksköterskan att en utgallring av
journalerna i sin helhet skulle göras. Detta beviljades och ändringarna infördes i
social- och omsorgsnämndens Dokumenthanteringsplan.
Eftersom de medicinska journalerna inom äldreomsorgen tidigare förvarades
utifrån organisationstillhörighet i respektive kommundelsnämnd omfattas dessa
handlingar inte av gallringsbeslutet i social-och omsorgsnämnden.
Begäran nu avser ett förslag om retroaktiv gallring även av dessa journaler som
tillkom under kommundelsnämndernas tid.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 138
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Arkivarien
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Dnr 2019-000152 - 350

Kretsloppsplan 2021, utställning
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut förslaget till ny avfallsplan/kretsloppsplan för granskning under
perioden 15 juni-15 september.
Sammanfattning
Kommunens nuvarande Avfallsplan går ut 2020 och en ny måste träda i kraft.
I enlighet med kommunstyrelsens beslut att ta fram ny "Plan för förebyggande
och hantering av avfall" kallad "Kretsloppsplanen" har kommunens styrgrupp
tillsammans med deltagare från övriga länet tagit fram ett förslag till ny plan. I
enlighet med miljöbalken ska planen ställas ut i minst fyra veckor samt skickas
på remiss till berörda instanser.
Beslutsgång
Ledamöterna i kommunstyrelsen kommer överens om att utöka
granskningsperioden från 15 juni till 15 september 2020.
Beslutsunderlag
Kretsloppsplan med bilagor

Beslutet skickas till
Avfallsingenjören
Projektledaren
Planeringschefen
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Dnr 2020-000152 - 169

Krisplan Pandemi
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna justeringen i Krisplan Pandemi.
Sammanfattning
En kommunövergripande plan har tagits fram i syfte att skapa beredskap för att
kunna hantera en pandemi, vilket är en omfattande spridning av en helt ny typ
av smittsam sjukdom. Planen beskriver kommunens krisorganisation, ledning
och styrning samt prioriterade områden vid en pandemi.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 beslutades det om en
återremiss för att synkronisera pandemiplanen med krisledningsplanen och
delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår att texten under rubrik 4.1 Olika lägen i
krisledningsarbetet i pandemiplanen ändras så att den överensstämmer med
delegationsordningen och krisledningsplanen enligt följande;
Kommundirektören eller ersättare kan i samråd med kommunstyrelsens
ordförande fatta beslut om att gå upp i stabsläge vid händelser samt att avsluta
stabsläge.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 139
Tjänsteutlåtande
Pandemiplan
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 43

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 61

2020-06-09

Dnr 2020-000319 - 401

Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för
Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förbud mot förtäring av viss alkohol på offentlig plats även innefattar
Furulund, Varvet och Köpmanberget enligt bilaga.
Sammanfattning
Förtäring av viss alkohol på offentlig plats, annat än i samband med tillåten
utskänkning, är inte tillåten enligt de områden som anges i Hudiksvalls
kommuns lokala ordningsföreskrifter 12 §.
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med Polisen bedömt att det
finns behov ur ordningssynpunkt att utvidga området för centrala Hudiksvall
till att även omfatta Furulund, Varvet och Köpmanberget, se bilaga. Förbudet
är särskilt motiverat i dessa områden ur ordningssynpunkt.
Beslutsgång
Samtliga ledamöter yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tekniska nämndens protokoll 2020-06-08
Tjänsteutlåtande
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kartbilagor

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 62

2020-06-09

Dnr 2020-000308 - 167

Säkra mötesplatser
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna inköp av 10 plexiglasväggar till Kommunens äldreboenden, samt
att inköpen finansieras via krisledningsnämndens avsatta medel för Covid-19.
Sammanfattning
Bakgrunden till projektet är att äldre påverkats hårt av Corona pandemin och
framför allt på grund av besöksförbudet på äldreboenden. Projektets syfte var
att undersöka möjligheten att få fram en säker lösning ur framför allt
smittskyddsperspektiv, men även en kostnadseffektiv lösning och som inte
påverkade omsorgspersonalens arbete på ett negativt sätt.
En förstudie inleddes v 20 med allt från intervjuer med omsorgspersonal och
projektledare i andra kommuner till produktundersökning och prisjämförelser
och grundlig genomgång av marknaden. Plexiglasväggen som projektledningen
rekommenderar uppfyller de krav som ställdes på storlek, vikt, hantering och
godkänt smittskydd.
Fyra väggar köptes in och under vecka 22 gjordes en utvärdering på fyra
äldreboenden med gott resultat. Tydliga regler såsom mötesinstruktioner för
såväl anhöriga/besökare som omsorgspersonal utarbetades under testperioden.
Plexiglasväggarna kan fylla sitt syfte även efter corona pandemin och kan
nyttjas långt efter Covid -19.
Total kostnad blir ca 90 000 kr exkl moms.
Beslutsgång
Bo Nilsson (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till
Projektledaren
Ekonomienheten
Krisledningsgruppen
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Dnr 2020-000194 - 042

Årsredovisning 2019, kommunala bolagen
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga bolagens årsredovisningar till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fem helt kommunalägda bolag, Fastighets AB Glysis,
Glysisvallen AB, Hudiksvalls bostäder, Hudiksvalls Näringslivs AB och Forsså
Gruppen AB. Dessutom är kommunen delägare i två bolag, Fiberstaden AB
och Visit Glada Hudik AB.
Enligt kommunallagen 10 kap 3 § ska kommunfullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal
lämnas över till privata utförare.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om bolagens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt.
Bolagen har inkommit årsredovisningar, förvaltningsberättelse och
revisionsrapporter och granskning har genomförts av förvaltningen.
Bedömningar är att samtliga bolag bedrivit verksamhet som är förenligt med
kommunfullmäktiges uppdrag.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 141
Tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse Glysisvallen AB
Årsredovisning Glysisvallen AB
Årsredovisning Fiberstaden AB
Granskningsrapport Fastighets AB Glysis
Revisionsberättelse Fastighets AB Glysis
Årsredovisning Fastighets AB Glysis
Årsredovisning AB Hudiksvallsbostäder
Årsredovisning Visit Glada Hudik AB
Årsredovisning Hudiksvalls Näringslivs AB
Årsredovisning Forsså Gruppen

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 64

2020-06-09

Dnr 2020-000240 - 042

Årsredovisning 2019, Hälsinglands museum
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,
att anse att Stiftelsen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga Stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har Stiftelsen Hälsinglands Museum tillsammans med
Region Gävleborg. Parterna utser styrelsens ledamöter enligt proportionalitet.
En verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 har
inkommit till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om stiftelsens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt och dels varit förenligt med
de kommunala befogenheterna.
I stadgarna framgår ändamålet med verksamheten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivits
enligt stadgarna och varit förenligt med de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-05-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 65

2020-06-09

Dnr 2020-000199 - 042

Årsredovisning 2019, Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att förbundet bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga årsredovisningar och revisionsberättelsen till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Hudiksvalls kommun är
medlem i Inköp Gävleborg.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om förbundets verksamhet varit
förenligt med ändamålet enligt förbundsordningen.
Granskning av årsredovisningen 2019 och revisionsrapporten har genomförts
av kommunledningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 143
Tjänsteutlåtande 2020-05-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019

Beslutet skickas till
Stabschefen
Ekonomienheten
Inköp Gävleborg
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2020-06-09

Dnr 2020-000255 - 003

Ändring i reglementet för företagshälsovårdsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kompletteringen av reglementet för företagshälsovårdsnämnden
Sammanfattning
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse så att nämnden får
besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor.
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att alla kommuner
som ingår i nämnden tar beslut om detta i kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 6 kap 24 § ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på
distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande: Ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 144
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Reglemente 2020-05-04
Missiv 2020-04-30
Tjänsteskrivelse Region Gävleborg 2020-04-30

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-06-09

Dnr 2020-000272 - 003

Ändring i reglementet för gemensamma nämnden för
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kompletteringen av reglementet för gemensamma nämnden för
hjälpmedel, FOU Välfärd, Regnet och Helge.
Sammanfattning
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse så att nämnden får
besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor.
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att alla kommuner
som ingår i nämnden tar beslut om detta i kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 6 kap 24 § ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på
distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande: Ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 145
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Tjänsteskrivelse Region Gävleborg 2020-04-30
Reglemente 2020-05-04
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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2020-06-09

Dnr 2020-000218 - 010

Fortsatt handelsstrategi. Nuvarande handelsstrategi
gäller 2013–2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nuvarande handelsstrategi till senast år 2023,
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny handelsstrategi för
Hudiksvalls kommun, samt
att en uppföljning av arbetet med ny handelsstrategi regelbundet ska redovisas i
plan- och utvecklingsutskottet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013 en handelsstrategi att gälla fram till och med år
2020, dvs samma slutår som då gällde för kommunens vision. Strategin har som
mål att Hudiksvall ska vara Hälsinglands ledande handelscentrum. En rad olika
områden ryms i strategin såsom utveckling av handeln i staden,
landsbygdshandel, bostadsnära handel, externhandel, miljö och trafik kopplat
till handel m m.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handelsstrategi. I detta arbete
bör olika parter utanför kommunen medverka för att strategin ska bli så bra
som möjligt samtidigt som genomförandet underlättas. När handelsstrategin tas
fram finns stor anledning att ta hänsyn till hur nu rådande Coronapandemi
påverkar bland annat förutsättningar för handel samt konsumtionsmönster.
I avvaktan på att en ny strategi tas fram förlänga den nuvarande strategin till
senast år 2023.
Beslutsgång
Ulrica Högberg (V) yrkar bifall till förslaget med tillägget att en regelbunden
uppföljning av arbetet med ny handelsstrategi redovisas i plan- och
utvecklingsutskottet.
Caroline Schmidt (C), Bo Nilsson (S), Yvonne Andersson (SD), Jonas Holm
(M) och Kent Kanon (S) yrkar bifall till förslaget med Ulrica Högbergs tillägg.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-04-28 § 41
Handelsstrategi 2013–2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Övriga frågor
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om en ökad allmän smittspridning i
kommunen. Många inom kommunens verksamheter stannar hemma med
symptom.
Vid några av kommunens skolor har man under denna vecka, på grund av
detta, inte någon reguljär undervisning utan antingen har man undervisning
utomhus eller på distans. Skolavslutningen sker vid olika tider och
betygsutdelning sker utomhus.
Samtliga partier kommer överens om att samlas i morgon kl 11.00 i A-salen för
ett gemensamt uttalande kring coronaläget i kommunen.
Sundsvallsregionen
Ordförande Mikael Löthstam (S) informerar vad som avhandlades vid senaste
mötet i Sundsvallsregionen, bland annat följande:
- utvecklingsstrategi
- intresse av en tillgänglighetsstudie, vilket får anses redan vara gjord i
Hudiksvall via projektet "En attraktiv region"
- uppföljning av aktionen att öppna anstalten i Viskan
- projekt Post Corona-ställning
Hälsingerådet
Ordförande Mikael Löthstam (S) informerar vad som avhandlades vid senaste
mötet i Hälsingerådet, bland annat följande:
- Hälsingegårdar, egen webb-plats, ny broschyr och ny samordnare
- Redovisning av projekt "Fishing in the middle of Sweden"
- Samverkan IT, HR och gemensamt lönesystem
- Samverkansavtal Inköp
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Förvaltningsplan för Världsarvet Hälsingegårdar 2020–2024
2. AB Hudiksvallsbostäders protokoll 2020-05-14
3. AB Hudiksvallsbostäders årsstämma 2020-05-14
4. Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka
bemanningen med anledning av coronapandemin | Viktig information från
SKR (cirkulär 20:27)
5. SKR- Sammanträdesplan 2021
6. Förbundsavgift år 2021 till Sveriges Kommuner och Regioner

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(23)

