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§ 117
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Dnr 2019-000003 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att godkänna uppföljningen
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg redovisar att budgeten, i dagsläget, ser ut att
vara i balans, det är vissa intäktsbortfall när det gäller Kulturhuset och minskade
bokningar där. För närvarande ingen större sjukfrånvaro än motsvarande tid
förra året.
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2020-04-07

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson redovisar att sjukfrånvaron ökar men att
redovisningen släpar efter så att det inte finns någon aktuell bild just nu.
Rekryteringsenheten arbetar hårt med bemanning.
Ekonomichef Kent Lundqvist redovisar att det är svårt att göra någon prognos
just nu, då det är mycket som stör. Det är stora förändringar inom social och
omsorg och inom lärande som dessutom inte har någon fastställd budget för
2020 än.
Prognosen från februari står i dagsläget fast.
Ekonomiska effekter av den pågående pandemin redovisas.
Ekonomichefens visade presentationer tillgängliggörs i
möteshanteringssystemet Assistenten.
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§ 119

2020-04-07

Dnr 2019-000832 - 007

Granskningsrapport av byggnadsnämndens ledning,
styrning och kontroll
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att överlämna byggnadsnämndens yttrande till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat byggnadsnämndens ledning,
styrning och kontroll. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt
byggnadsnämnden att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars 2020.
Byggnadsnämnden har avgivit ett yttrande där revisionsrapporten anses vara
besvarad och att nämnden arbetar vidare med de frågeställningar som
framkommit.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 113
Byggnadsnämndens yttrande
Missiv gransknings av byggnadsnämnden
Granskningsrapport- Byggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000724 - 311

Ansökan om årligt driftbidrag för bron i Enoksnäs
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att avslå ansökan om driftbidrag
Sammanfattning
Hamre-Fågelvik-Vintergatans Vägsamfällighetsförening ansöker om ett årligt
driftbidrag för bron i Enoksnäs. Tekniska nämnden har redan genom
delegeringsbeslut avslagit ansökan under hösten 2019. Föreningen har därefter
vänt sig till kommunstyrelsen och begärt att ansökan ska prövas enligt väggrupp
4, Övriga vägar, i Hudiksvalls kommuns normer för bidrag till enskilda vägar.
För väggrupp 4 kan bidrag lämnas till väg som är viktig för turism, rörligt
friluftsliv etc, där kommunstyrelsen beslutar i varje enskilt fall.
Förvaltningens övervägande:
Vägsamfällighetsföreningen inkom under 2018 med en ansökan om bidrag till
investering i bron i Enoksnäs. Först behandlade tekniska nämnden ärendet,
som avslog ansökan. Därefter prövades den av kommunstyrelsen i enlighet med
väggrupp 4 i bidragsnormerna (jfr § 84 den 14 maj 2019). Den bedömning som
då gjordes var att det inte visats att vägsträckan uppfyllde de särskilda krav som
gäller i normerna, vilket medförde att kommunstyrelsen avslog ansökan.
Nu har föreningen inkommit med en ny ansökan, denna gång för driftbidrag.
Det har inte framkommit något i ärendet som anger att denna ansökan skulle
uppfylla kravet för väggrupp 4 i kommunens bidragsnormer. Även denna gång
har frågan redan prövats i tekniska nämnden genom ett delegeringsbeslut.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 106
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Ansökan 2019-10-09

Beslutet skickas till
Hamre-Fågelvik-Vintergatans Vägsamfällighetsförening
Tekniska nämnden
Planeringschefen
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§ 121

2020-04-07

Dnr 2020-000106 - 042

Tilläggsanslag 2020
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 6 465 000 kronor till
kommunens intraprenader, där de enligt regelsystemet bär med sig
konsekvenserna av sina resultat,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 90 530 000
kronor
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital vilket innebär att resultatet för
2020 kommer att försämras.
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2019 till
2020 har underlag tagits fram som avser både drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 6 465 000 kronor beviljas i tilläggsanslag och detta
avser regelsystemet 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. Den
totala summan investeringar som nu ligger för förslag till tilläggsanslag är 90
530 000 kronor.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) meddelar att hon ej deltar i beslutet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 108
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Tilläggsanslag investering 2020-03-10
Tilläggsanslag driftbudget 2020-03-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 122

2020-04-07

Dnr 2020-000159 - 500

Försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor till Timrå
kommun,
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor till Sollefteå
kommun,
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 1o 000 kronor till Ånge
kommun, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget
godkänner affären.
Sammanfattning
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge
kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen
med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB
(Sollefteå kommun och Ånge kommun).
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå
kommun 2,0%, Timrå kommun 1,9 % och Ånge kommun 1,0 %) och måste
godkännas av alla delägare. Hudiksvalls kommun är delägare i bolaget.
Beslut från respektive delägare bör vara fattade och kommunicerade innan
bolagsstämman 15 maj 2020.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Ägardirektiv
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Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 123

2020-04-07

Dnr 2019-000471 - 214

Detaljplan för Mo 3:28
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att anta planförslaget för Mo 3:28.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade 2016-03-15 (§ 21) ett positivt planbesked för
upprättande av detaljplan för del av fastigheten Mo 3:28 i syfte att möjliggöra
verksamheter som avser industri, service, lättare verkstadsindustri, tillverkning
med försäljning, handel med skrymmande varor, produktion, lager och
partihandel samt kontor. Erforderlig infrastruktur anläggs inom området.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-24 § 30
Byggnadsnämndens protokoll 2020-03-03, § 22
Plankarta Mo 3:28
Fastighetsbeteckning antagande
Översiktlig geoteknisk undersökning
Samrådsredogörelse 20191016
Samrådsredogörelse 20190510
Planbeskrivning
MKB med bilagor
Granskningsutlåtande
Dagvattenutredning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 124

2020-04-07

Dnr 2020-000089 - 034

Val av Dataskyddsombud
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att utse utredare Helena Löfgren som Dataskyddsombud för kommunstyrelsen
Sammanfattning
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som
reglerar om hur en organisation får hantera personuppgifter och vem som är
ansvarig för detta. Inom kommunen är det respektive styrelse/nämnd som är
personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige kan överlåta den faktiska
behandlingen av personuppgifter, men ansvaret kan aldrig överlåtas till någon
anställd.
Enligt förordningen skall varje styrelse/nämnd utse ett Dataskyddsombud, som
har till uppgift att övervaka att Dataskyddsförordningen efterlevs.
Detta innebär samtidigt att nämnden självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete inom sin egen organisation.
Personen som utses till Dataskyddsombud ska ha yrkesmässiga kvalifikationer
och förmåga att utföra uppgifter inom dataskydd och kunna agera självständigt
och oberoende i organisationen.
Personuppgiftsansvarig ansvarar för att ombudet får det stöd, befogenheter och
tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt
och oberoende sätt. Ombudet ska också ges möjlighet att delta i alla frågor som
rör dataskydd och rapportera till högsta ledningen.
Det tidigare utsedd dataskyddsombud för kommunstyrelsens
verksamhetsområde har fått andra arbetsuppgifter och därför måste nytt
ombud utses.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att utredaren Helena Löfgren, , utses
till nytt Dataskyddsombud.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 109
Tjänsteutlåtande 2020-02-19

Beslutet skickas till
Datainspektionen
Helena Löfgren
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§ 125

2020-04-07

Dnr 2019-000106 - 100

Intern kontrollplan 2019, nämnder
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att godkänna redogörelsen
Sammanfattning
Enligt kommunens internkontrollreglemente ”ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs,
föranstalta om sådana.”
Samtliga nämnder har lämnat in och redogjort för hur de arbetat med
interkontrollen under 2019.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 110
Interkontrollplan 2029-återrapport
Rapport Internkontroll 2019

Beslutet skickas till
Kvalitetsstrategen
Samtliga nämnder
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§ 126

2020-04-07

Dnr 2020-000125 - 100

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2020
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2020
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med
kompletteringar gällande verksamheter som tillkommit inom kommunstyrelsens
verksamhetsområde, samt
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Det grundläggande syftet med en intern kontroll är att det med rimlig grad av
säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig och rättvisande finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kommunens arbete med intern kontroll styrs av ett reglemente och det
praktiska arbetet finns beskrivet i tillämpningsanvisningar.
Kommunledningsförvaltningen lämnar utifrån en genomförd risk- och
väsentlighetsbedömning ett antal förslag till internkontroll aktiviteter för
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2020. Kontrollplanen är uppdelad i två
delar, en del avser kontroller som berör alla nämnder utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och en del avser kontroller inom kommunstyrelsens egen
förvaltning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 111
Interkontrollplan 2020

Beslutet skickas till
Kvalitetsstrategen
Enhetschefer inom kommunledningskontoret
Kommunstyrelsen
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Dnr 2019-000242 - 100

Komplettering till beslut gällande genomlysning av
taxor - Taxor för upplåtelse av offentlig plats
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att revidera taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2020
och framåt, enligt tekniska förvaltningens förslag, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2016 att revidera taxor för
upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2016–2018.
Under 2018 beslutades att dessa taxor skulle fortsätt att gälla även från 2019
och framåt, då förvaltningen under 2019 ska göra ytterligare översyn av taxorna.
Hudiksvalls kommuns krav på registerutdrag från Skatteverket bör tas bort, då
kommunen inte kan ställa ett sådant krav, när Polisen inhämtar yttrande från
tekniska förvaltningen.
Avgift för trottoarpratare måste korrigeras då andra regler kring dessa gäller.
Tidigare har det varit lägre avgift för medlemmar i Hudik City. Anledningen till
skillnaden har varit att Hudik City ansökt och varit ansvarig för ansökan mot
Polisen och har på så sätt underlättat det administrativa för förvaltningen.
Nu måste varje sökande ha ett eget tillstånd. Förvaltningen föreslår därför att
avgiften är den samma oavsett medlemskap i Hudik City. Tidigare var den för
medlemmar 700 kr/år och för icke medlemmar 2000/år eller 200 kr/månaden.
Förvaltningen föreslår en taxa på 200kr/månad eller 1650 kr/år.
Cirkus stor var tidigare 6000 kr, cirkus liten 3000 kr och tivoli 1500 kr/dag.
Förvaltningen föreslår för tydligheten att 1650 kr/dag gäller för samtliga.
Park, gatu- och torgfester med och utan inträde har en avgift som kan variera
inom intervallet, vilket kan tyckas otydligt för de sökande samt handläggare
men är det som är mest rättvist då denna typ av evenemang ser olika ut och har
olika förutsättningar och därför krävs en särskild överenskommelse i varje
enskilt fall. Intervallet ger en indikation och jämförelser med tidigare
evenemang ger en bra bild.
Handelsdagar och hälsingemarknad har skrivits ut särskilt i taxan, men
förvaltningen föreslår att det stryks, då de faller under annan kategori med
samma avgift. Det finns därför ingen anledning att ta upp dem särskilt.
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Förslaget är att taxan höjs med 10%. I övrigt endast mindre justeringar i text för
att förtydliga och göra det mer enhetligt för att underlätta för handläggare och
sökande.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) meddelar att hon ej deltar i beslutet gällande att-sats 2, det
vill säga att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Jonas Holm (M) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 112
Tekniska nämnden 2020-02-10 § 11
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-02-10
Taxor 2020-02-10
Tidigare taxor för offentlig mark 2020-02-10
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 372

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 128

2020-04-07

Dnr 2020-000137 - 318

Revidering av bidragsnormer till enskild väghållning i
kommunen
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att uppdra till tekniska nämnden att revidera bidragsreglerna senast den 31 maj
2020 i enlighet med tidigare beslut.
Sammanfattning
Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska nämnden i
uppdrag, att skyndsamt, ta fram regelverk för bidragsansökningar när det gäller
ansökningar från vägsamfällighetsföreningar och belysningsföreningar m fl.
Den 17 september 2017 beslutade kommunfullmäktige att delvis bifalla en
motion att en översyn kring bidragsnormerna för enskilda vägar ska
genomföras.
Nuvarande regelverk antogs av kommunfullmäktige den 16 december 1996 och
är i stort behov av en översyn.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 107
Tjänsteutlåtande 2020-03-12

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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§ 129

2020-04-07

Dnr 2020-000171 - 102

Nominering av kandidat till Leader - Utveckling
Hälsingebygden
Allmänna utskottet beslutar på delegation
att, till Utveckling Hälsingebygdens stämma 2020, nominera som ledamot
stads- och landsbygdsstrateg Stefan Barenfelt till LAG gruppen för Utveckling
Hälsingebygden för en mandatperiod om ett år.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun är medfinansiär till programmet Leader/Lokal Ledd
Utveckling hos den ideella föreningen Utveckling Hälsingebygden. För
programmets genomförande svarar LAG (Lokal AktionsGrupp) som tillika
utgör föreningens styrelse. Styrelsen består bl.a. av representanter från ideell,
privat och offentlig sektor, tre ledamöter vardera från samtliga sju ingående
kommuner.
Inför Utveckling Hälsingebygdens stämma 2020 föreslås att Stefan Barenfelt
nomineras för ett år.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-03-24 § 31

Beslutet skickas till
Utveckling Hälsingebygden
Stefan Barenfelt
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§ 130
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Dnr 2020-000113 - 008

Redovisning av obesvarade motioner
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att lägga rapporten till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordningen 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall ska en
uppföljning ske, varje år i april och oktober, av vilka motioner som inte är
slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över obesvarade
motioner daterad 2019-02-27. Totalt är det 15 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 15 obesvarade motionerna
kommer minst 9 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 114
Tjänsteutlåtande 2020-02-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 131

2020-04-07

Dnr 2017-000298 - 008

Motion om att införa trygghetsvakter i Hudiksvalls
kommun
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Sammanfattning
Liberalerna genom Gunnel Nordin föreslår i en motion:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa
trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen till dess att vi har en
starkare lokal närvaro av polisen.
Syftet med motionen är att öka tryggheten i kommun till dess att det finns en
stakare lokal närvaro av polisen.
Social- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har haft
motionen på remiss. Båda nämnderna föreslår att motionen ska avslås. Deras
ställningstagande utgår från forskningsläget och rekommendation från
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Vid kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2020 återremitterades
ärendet för att utreda följande frågor:
• Kostnader?
• Vilka områden ska trygghetsvakterna ha?
• Vilka befogenheter ska trygghetsvakterna ha?
• Vilka tider är den det störst behov av trygghetsvakter?
• Vilket samarbete med polisen ska ske?
• Kan behovet tillgodoses på annat sätt än trygghetsvakter?
I svar på återremissen redovisas svar på de frågeställningar som framställdes.
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 115
Tjänsteutlåtande 2020-03-11
Allmänna utskottet 2020-02-20 § 45
Tjänsteutlåtande 2020-02-11
Social- och omsorgsnämnden 2019-11-21 § 169
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-10-21
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-18 § 82
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-08-29
Motion

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 132

2020-04-07

Dnr 2018-000077 - 008

Motion Förbered implementering av
barnkonventionen i kommunens alla verksamheter
Allmänna utskottet beslutar på delegation att föreslå
kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Monika Stigås (KD), Jonas Holm (M), Gunnel Nordin (L) och Caroline
Schmidt (C) förslår i en motion att Hudiksvalls kommun förbereder sina
verksamheter inför det att Barnkonventionen blir lag, genom att redan nu på ett
systematiskt sätt gå igenom alla verksamheter för att planera hur man skall
implementera barnperspektivet inom kommunens alla områden.
Hudiksvalls kommun har en handlingsplan för genomförande av barnrättslagen:
Mål enligt handlingsplanen är
• I dec 2020 har Hudiksvalls kommun en tydlig struktur för det långsiktiga och
kontinuerliga arbetet med barnrätt, övergripande för hela organisationen.
• Nämndernas befintliga styrdokument som berör barn och unga direkt eller
indirekt, ska innehålla ett barnrättsperspektiv 2020.
• Det ska finnas ett beslut för hur Hudiksvalls kommun genomför prövning av
barnets bästa vid övergripande och större beslut och hur det inkluderas i
riskanalysen samt ordinarie internkontroll.
• På HINT ska det finnas grundläggande e-utbildning om barnets rättigheter
riktat till alla medarbetare år 2020. Det ska kompletteras med riktade eutbildningar för förtroendevalda och för ledning, samt grundutbildning i
prövning av barnets bästa så snart det går.
• Kunskap om barnets rättigheter och vad den nya lagen innebär för
Hudiksvalls kommun ska vara lätt att hitta på www.hudiksvall.se Även
information riktat till barn gällande sina rättigheter samt möjligheter att
överklaga beslut med kontaktuppgifter.
• Kunskap om barn och ungas villkor i kommunen används och fakta ska vara
lätt att hitta för förtroendevalda inför beslut och tjänstepersoner som bereder
beslut och skriver tjänsteskrivelser.
• Öka barn och ungas delaktighet i beslutsprocesser
• Alla verksamheter ska vid behov ha fått ta del av verksamhetsspecifikt stöd.
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Ett antal åtgärder görs och har gjorts för att implementera barnperspektivet i
kommunens verksamheter och uppfylla målen i handlingsplanen:
• Information om barnrättslagen och dess konsekvenser för kommunens
verksamheter har getts bland annat till nämnderna, ledningsgruppen,
verksamhetschefer, förvaltningar och gruppledarna.
• Kommunfullmäktige får information om lagen och dess konsekvenser vid sitt
sammanträde i mars.
• Information har lagts ut på kommunens externa och interna webbsida. Bland
annat har befintliga undersökningar av barns synpunkter, tex från dialoger och
Lupp tillgängliggjorts.
• Grundutbildning till alla kommunanställda samt riktade
påbyggnadsutbildningar kommer att starta under våren 2020.
• Information och dialog i nämnder under våren: vad det innebär
verksamhetsspecifikt, revidering styrdokument, behov av stöd/kunskap (utgå
från SKL:s tillämpningsnycklar), detta ska då föregås av webbutbildning.
• Under året kommer det att säkerställas att befintliga rutiner, reglementen mm
omfattar barnrättsperspektivet, särskilt barnkonsekvensanalyser.
• Under 2021 ska det göras en kommungemensam internkontroll.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till motionen.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till utskottets förslag, det vill säga att motionen ska
anses vara besvarad.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag att anse motionen besvarad eller till Caroline Schmidts förslag att bifalla
motionen, och finner att allmänna utskottet bifaller det egna förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 116
Tjänsteutlåtande 2020-03-09
Motion 2018-02-20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 133

2020-04-07

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

Ingen information finns att ge, inget möte har genomförts sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet.
Övrig information

Lärandenämndens ordförande informerar att frågan om skolstrukturen kommer
att pausas ett år framåt på grund av pandemin.
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