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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Teams/Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 9 februari 2021
kl 09:00-12:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Jonas Holm (M), 1:e vice ordförande
Caroline Schmidt (C), 2:e vice ordförande, deltar via Teams
Annika Huber (S), deltar via Teams
Henrik Berglund Persson (S), deltar via Teams
Gerd Olsson (S), deltar via Teams
Kent Kanon (S), deltar via Teams
Håkan Rönström (M), deltar via Teams
Bibbi Segerbrand (M), deltar via Teams
Jan-Erik Jonsson (C), deltar via Teams
Anton Stark (C), deltar via Teams
Karin Hansson (C), deltar via Teams
Ulrica Högbergh (V)
Alf Norberg (V), deltar via Teams
Patrik Nilsson (SD), deltar via Teams
Ledamöter som deltar via Teams är närvarande med ljud och bild

Ersättare

Bo Nilsson (S), deltar via Teams
Per Svensson (S), deltar via Teams
Andréa Bromhed (MP), deltar via Teams
Peter Lagerqvist (M), deltar via Teams
Anita Höglund (M), deltar via Teams
Bengt-Åke Nilsson (C), deltar via Teams
Peter Åkerström (KD), deltar via Teams
Jim Svensk Larm (S), deltar via Teams
Jörgen Bengtson (C), deltar via Teams
Joel Nordkvist (V), deltar via Teams

Övriga närvarande

Kommundirektör Bengt Friberg, sekreterare Annika Forslin, ekonomichef
Kent Lundquist, personalchef Maria Larsson, inköpare Andreas Karlsson,
avfallsingenjör Lars Hedström och projektledare Eva Baumgarten Nilsson

Justerare
Justeringens plats och
tid

Ulrica Högbergh
Stabsenheten kommunledningsförvaltningen 15 feb 2021 kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare
Annika Forslin
Ordförande
Mikael Löthstam
Justerare
Ulrica Högbergh

Paragrafer §§ 1-20
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-02-09
Datum då anslaget
publiceras

2021-02-16

Förvaringsplats för
protokollet

Stabsenheten, kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Annika Forslin

Datum då anslaget
tas bort

2021-03-09

PROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Innehållsförteckning
§1
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§7
§8
§9
§ 10

§ 11
§ 12
§ 13

§ 14

§ 15
§ 16

Justerandes signatur

Dnr 52105
Godkännande av dagordningen och övriga frågor............................................................ 5
Dnr 2020-000254 - 044
Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan av
kommunfullmäktiges beslut om Camp Igge ...................................................................... 6
Dnr 2021-000001 - 042
Uppföljning av kommunens ekonomi mm ........................................................................ 8
Dnr 2021-000002 - 042
Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm ............................................................. 9
Dnr 2018-000157 - 054
Återrapport: inköpssamverkan ...........................................................................................10
Dnr 2020-000608 - 042
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 ......................................................................11
Dnr 2019-000152 - 350
Kretsloppsplan 2021 ............................................................................................................12
Dnr 2020-000623 - 039
Intern kontrollplan 2021 Kommunstyrelsen ....................................................................14
Dnr 2020-000137 - 318
Revidering: bidragsnormer till enskild väghållning och
belysningsföreningar ............................................................................................................15
Dnr 2020-000385 - 007
Revisionsrapport: Uppföljning av sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen,
lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden .......................................................17
Dnr 2020-000386 - 007
Revisionsrapport: Uppföljning av granskning av lärandenämndens
avseende ansvarsutövande och IT i skolan ......................................................................18
Dnr 2019-000874 - 008
Motion om sällskapsdjur inom kommunens omsorgsverksamheter ............................19
Dnr 2020-000630 - 102
Val av ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott och ersättare i planoch utvecklingsutskottet, efter Charliene Kiffer Goude (V) som
entledigats ..............................................................................................................................21
Dnr 2020-000632 - 102
Val av ersättare i Hälsingerådet, efter Charliene Kiffer Goude (V) som
entledigats ..............................................................................................................................22
Dnr 2020-000631 - 102
Val av ledamot i styrgruppen för ekologisk hållbarhet, efter Charliene
Kiffer Goude (V) som entledigats .....................................................................................23
Dnr 2021-000044 - 102

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 17
§ 18
§ 19

§ 20

Justerandes signatur

2021-02-09

Val av ny ersättare i föreningen Sveriges ekokommuner efter Charliene
Kiffer Goude (V)..................................................................................................................24
Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information............................................................................................................................25
Dnr 2021-000070 - 009
Frågor gällande smittspridning på säbo, hemtjänst och skola .......................................26
Dnr 2021-000071 - 009
Förslag om att undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 för
restaurangbranschen ............................................................................................................27
Dnr 2020-000514 - 002
Anmälan av delegationsbeslut 2021...................................................................................28

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§1

2021-02-09

Dnr 52105

Godkännande av dagordningen och övriga frågor
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendena får tas upp på dagens sammanträde.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) initierar ett ärende gällande smittspridning på säbo,
hemtjänst och skola och ett förslag om att undersöka möjligheten att återbetala
avgifter för 2020 för restaurangbranschen.
Ordförande tar upp ärendena under dagens sammanträde för vidare hantering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§2

2021-02-09

Dnr 2020-000254 - 044

Yttrande till Förvaltningsrätten gällande överklagan av
kommunfullmäktiges beslut om Camp Igge
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltnings förslag till yttrande.
Sammanfattning
Förvaltningsrätten i Falun har begärt yttrande i rubricerat ärende senast den 11
februari 2021. Målet gäller laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Kommunfullmäktiges i Hudiksvalls kommun beslutade den 21 december 2020
dels att avslå Iggesunds IK:s begäran om ett ränte- och amorteringsfritt lån och
dels att lånet till Iggesunds IK om 10 miljoner skrivs av med 500 tkr per år
under 5 år (2020–2024), därefter görs en ny prövning.
Rolf Bogatir anser att beslutet strider mot likställighetsprincipen (2 kap 3 §) och
mot god ekonomisk hushållning ((11 kap §§ 1,2).
Yrkande

Hudiksvalls kommun yrkar att överklagandet ska avslås. Kommunens
bedömning är att beslutet är fattat på saklig grund och att det inte strider mot
kommunallagens regler och att det inte föreligger någon omständighet som kan
medföra att beslutet ska upphävas enligt de grunder som anges i 13 kap. 8 §
kommunallagen.
Beslutsgång
Paragrafen direktjusteras.
Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar ej vid handläggning och beslut i ärendet.
Bo Nilsson (S) är ledamot vid handläggning och beslut i ärendet.
Caroline Schmidt (C) yrkar avslag till förslaget.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Caroline Schmidts avslagsyrkande.
Jonas Holm (M) och Ulrica Högbergh (V) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej, antingen till Caroline
Schmidts avslagsyrkande eller till kommunledningsförvaltningens förslag och
finner att kommunstyrelsen bifaller kommunledningsförvaltningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Reservationer

Emot förslaget och till förmån för Caroline Schmidts avslagsyrkande reserverar
sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anton Stark (C), Karin
Hansson (C) och Patrik Nilsson (SD).
Ersättare Jörgen Bengtson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) får noterat i
protokollet att dom är emot förslaget och till förmån för Caroline Schmidts
avslagsyrkande reserverar sig.
Caroline Schmidts reservation, bilaga 1
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-01
Föreläggande 2021-01-28
Yttrande 2021-01-19
Överklagan 2021-01-12
Kommunfullmäktige 2020-12-08 § 150
Beslutet skickas till

Förvaltningsrätten i Falun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§3

2021-02-09

Dnr 2021-000001 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar att bokslutsarbetet pågår. Preliminärt
bokslut presenteras på kommunstyrelsens allmänna utskott den 18 februari. Det
preliminära resultatet för nämnderna är -10,4 miljoner kronor.
Personalchef Maria Larsson informerar att sjukfrånvaron för 2020 är 8,9 %
jämfört med 6,8 % för 2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§4

2021-02-09

Dnr 2021-000002 - 042

Uppföljning av kommunstyrelsens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar att kommunstyrelsen har ett
avvikande resultat gentemot årsbudget på + 9,8 miljoner kronor. Överskottet
beror till stor del på ökade hyresintäkter för stadsnätet med anledning av
förtätning inom främst Hudiksvalls tätort, vakanser som ej har återbesatts samt
på uteblivna utbildningar och kurser under rådande Corona-pandemi.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§5

2021-02-09

Dnr 2018-000157 - 054

Återrapport: inköpssamverkan
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-15 § 74 att återrapport av verksamheten
gällande Inköpssamverkan mellan Hälsinglands kommuner ska ske till
kommunstyrelsen varannan månad.
Andreas Karlsson, teamledare för inköpsteamet informerar om:
- organisation
- samverkan
- antal upphandlingar
- köptrohet
- samarbete med lokala företag
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 130

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§6

2021-02-09

Dnr 2020-000608 - 042

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplanen för år 2021.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är samma som tidigare år.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan har kompletterats med uppdrag som
kommunfullmäktige beslutat om under 2020.
Kommunstyrelsen verksamhetsmål föreslås också gälla för år 2021.
Verksamhetsplan för år 2021 är till stor del samma som år 2020. På grund av
rådande Corona-pandemi har resurserna saknats för att utveckla den mer inför
år 2021.
Beslutsgång
Kommunstyrelsen kommer överens om ett medskick till
kommunledningsförvaltningen om att utveckla metoder för system för att
kunna mäta effekter av ökad digitalisering i samtliga förvaltningar.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 § 199
Tjänsteutlåtande 2020-11-10
Verksamhetsplan 2020-11-10
Beslutet skickas till

Kvalitetsteamet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

§7

Dnr 2019-000152 - 350

Kretsloppsplan 2021
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Kretsloppsplan (Avfallsplan),
att delegera till kommunstyrelsen att inrätta en lokal kretsloppsplanegrupp och
närmare ange förutsättningarna för gruppens arbete, samt
att planen inte medför betydande miljöpåverkan enligt
miljöbedömningsförordningen med skäl enligt bilaga 6 i kretsloppsplanen.
Sammanfattning
Avfallsingenjör Lars Hedström och projektledare Eva Baumgarten Nilsson
informerar på sammanträdet.
Alla kommuner i Sverige ska ha en plan för förebyggande och hållbar
avfallshantering. Planen ska godkännas av kommunfullmäktige. Hudiksvalls
kommuns nuvarande avfallsplan går ut 2020 och en ny plan behövs därför från
2021. Planen har tagits fram i ett samarbete i länet och benämns
Kretsloppsplan. Den fokuserar särskilt på avfallsförebyggande och cirkulärt
tänkande och för att bättre anknyta till Agenda 2030.
Planen har varit utställd för samråd 15 juni – 15 september 2020.
Med utgångspunkt i att allt mer av avfallet ska återbrukas skapar det
förutsättningar för fler aktörer och ökad sysselsättning inom cirkulär ekonomi.
Beslutsgång
Anton Stark (C) föreslår följande tilläggsyrkande:


Uppdra till ansvarig förvaltning att komplettera förslaget till
kretsloppsplan så att vikten av samarbete med de verksamma
biståndsorganisationerna inom kommunen framgår tydligt.



Uppdra till ansvarig förvaltning att se över kretsloppsplanen så att ingen
av kretsloppsplanens delar bidrar till att konkurrera ut eller ge orättvisa
villkor mot de biståndsorganisationer som är verksamma i Hudiksvalls
kommun.

Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Anton Starks tilläggsyrkande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Ulrica Högberg (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag och till Anton
Starks (C) tilläggsyrkande.
Först beslutar Kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets förslag.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej, antingen till
Anton Starks tilläggsyrkande eller till att avslå tilläggsyrkandet och finner att
kommunstyrelsen avslår Anton Starks tilläggsyrkande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 § 201
Tjänsteutlåtande 2020-11-06
Kretsloppsplan 2020-11-13
Samråd 2020-11-06
Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 59
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

§8

Dnr 2020-000623 - 039

Intern kontrollplan 2021 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2021,
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till
kommunstyrelsen, samt
att en slutlig rapportering sker sista sammanträdet eller första sammanträdet
årsskiftet 2021/2022.
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 ett antal förslag till internkontroll
aktiviteter för kommunstyrelsens interna kontrollplan 2021. 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. Allmänna utskottet kan med hjälp av detta
förslag välja ett antal kontrollaktiviteter och föreslå kommunstyrelsen att anta
det slutgiltiga innehållet i den interna kontrollplanen för 2021.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 §200
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Intern kontrollplan
Övergripande intern kontrollplan
Beslutet skickas till

Kvalitetsteamet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§9

2021-02-09

Dnr 2020-000137 - 318

Revidering: bidragsnormer till enskild väghållning och
belysningsföreningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ta bort möjligheten att söka riktat driftbidrag under väggrupp 1,
att bidragsbeloppet för väggrupp 2 sätts till 11,39 kr/m för driftår 2020 och
regleras därefter i enlighet med Trafikverkets indexjustering,
att minska bidragsnivån till vägbelysningsföreningar med 50 % per ljuspunkt,
samt
att tekniska nämnden får hantera och besluta om bidrag gällande väggrupp 4 övriga vägar.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande

Bidragsnormer avseende bidrag till enskild väghållning antagna av
kommunfullmäktige 1996 och bidrag till vägbelysningsförening antagna av
kommunfullmäktig 2006 har setts över.
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 bidragsnormer för enskild väghållning antogs av
kommunfullmäktige den 16 december 1996.
Kommunfullmäktige har antagit normer för bidrag till vägbelysningsföreningar
den 27 mars 2006.
Ett reviderat förslag till nya bidragsnormer har tagits fram.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 § 203
Tekniska nämnden 2020-11-02 § 77
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-11-02

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Bidragsnormer för driftbidrag till enskild väghållning, 2020-11-02
Bidragsnormer för enskild väghållning 1996-12-16
Normer för bidrag till vägbelysningsföreningar 2006-03-27
Tekniska nämnden 2020-06-08 § 44
Allmänna utskottet 2020-04-07 § 128
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 10

2021-02-09

Dnr 2020-000385 - 007

Revisionsrapport: Uppföljning av sjukfrånvaro inom
kommunstyrelsen, lärandenämnden och social- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrande på rapporten ”Uppföljande granskning av sjukfrånvaron,
juni 2020” till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat Uppföljning av sjukfrånvaro inom
kommunstyrelsen, lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra till kommunstyrelsen att lämna
yttrande, över revisionens slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i
kommunfullmäktige vid mötet den 23 november 2020.
I granskningen påtalades brister i kommunstyrelsens övergripande styrning och
ledning beträffande åtgärder för att minska sjukfrånvaro. Därefter har områden
föreslagits som kommunstyrelsen föreslogs arbeta vidare med.
Kommunstyrelsen i yttrandet gått igenom hur de har arbetat med de föreslagna
områdena.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 § 206
Tjänsteutlåtande 2020-11-25
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 85
Missiv 2020-07-06
Revisionsrapport 2020-07-06
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

§ 11

Dnr 2020-000386 - 007

Revisionsrapport: Uppföljning av granskning av
lärandenämndens avseende ansvarsutövande och IT i
skolan
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrande på rapporten ”Uppföljning av granskning av
lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan" till revisionen.
Sammanfattning
Lärandenämndens yttrande

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Hudiksvalls
kommun under våren 2020 genomfört en uppföljande granskning av
lärandenämnden avseende ansvarsutövande och IT i skolan.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till
lärandenämnden:


Säkerställ att revisionsrapporter behandlas av nämnden.



Säkerställ att de åtgärder som beslutas om med anledning av
revisionsrapporter följs upp av nämnden

Lärandenämnden beslutade 2020-12-03 att uppdra åt lärandeförvaltningen att
skapa en rutin för att revisionsrapporter behandlas av nämnden samt att i
rutinen ange att de åtgärder som beslutas med anledning av revisionsrapporter
ska följas upp i nämnden samt ange med vilket tidsintervall detta ska ske.
Beslutsunderlag
Lärandenämnden 2020-12-03
Lärandeförvaltningens tjänsteutlåtande 2020-1-03
Kommunfullmäktige 2020-09-28 § 84
Revisionsrapport 2020-07-06
Missiv 2020-07-06
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 12

2021-02-09

Dnr 2019-000874 - 008

Motion om sällskapsdjur inom kommunens
omsorgsverksamheter
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande

Den 30 september 2019 § 276 beslutade kommunfullmäktige att
kristdemokraternas interpellation om husdjur på äldreboendena får ställas.
Social- och omsorgsnämndens ordförande besvarar interpellationen den 28
oktober 2019 § 293.
På kommunfullmäktige 16 december 2019 § 392 ställde kristdemokraterna en
motion om sällskapsdjur på äldreboenden. Kristdemokraterna föreslår att en
policy ska utarbetas för djur i de kommunala verksamheterna där djur kan ingå
som ett komplement, och att arbetet med terapidjur ska utvecklas i de
kommunala verksamheter där det kan vara ett alternativ.
Social- och omsorgsförvaltningen har i dag ingen policy för djur i de
kommunala vård- och omsorgsboendena men kommer, när den nya
organisationen är på plats, att arbeta fram en sådan. I dag finns terapidjur i form
av robotkatter i de kommunala omsorgsverksamheterna. En utvärdering har
gjorts med mycket goda resultat och utvecklandet av terapidjur kommer att
fortsätta. De boende som har tillgång till katten har uttryckt mycket glädje vid
kontakt med robotkatten samt vid oro blivit mycket lugna. Robotkatten har
också visat sig minska behovet av lugnande medicin.
Motionen bör, med anledning av ovanstående, bifallas.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Ulrica Högbergh (V), Caroline Schmidt (C) och Patrik Nilsson
(SD) yrkar bifall till förslaget.
Peter Åkerström (KD) får noterat i protokollet att han yrkar bifall till förslaget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottet 2020-11-19 § 208
Social- och omsorgsnämnden 2020-10-29 §83

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2021-02-09

Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-10-29
Motion 2020-12-16
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 13

2021-02-09

Dnr 2020-000630 - 102

Val av ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott
och ersättare i plan- och utvecklingsutskottet, efter
Charliene Kiffer Goude (V) som entledigats
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i kommunstyrelsens allmänna utskott utse Ulrica Högbergh
(V), Badvägen 22, 824 56 Hudiksvall.
att till ny ersättare i allmänna utskottet (efter Ulrica Högbergh) utse Alf
Norberg (V), Starvägen 29, 824 33 Hudiksvall.
att till ny ersättare i plan- och utvecklingsutskottet utse Alf Norberg (V),
Starvägen 29, 824 33 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde 8 december 2020, att
entlediga Charliene Kiffer Goude (V) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens allmänna utskott och som ersättare i plan- och
utvecklingsutskottet.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot och ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-12-08 § 146
Entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Löneteamet
Ulrica Högbergh
Alf Norberg
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 14

2021-02-09

Dnr 2020-000632 - 102

Val av ersättare i Hälsingerådet, efter Charliene Kiffer
Goude (V) som entledigats
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ersättare i Hälsingerådet utse Ulrica Högbergh (V), Badvägen 22, 824
56 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde 8 december 2020, att
entlediga Charliene Kiffer Goude (V) från uppdraget som ersättare i
Hälsingerådet.
Kommunstyrelsen har att utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-12-08 § 148
Entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Hälsingerådet
Ulrica Högbergh

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 15

2021-02-09

Dnr 2020-000631 - 102

Val av ledamot i styrgruppen för ekologisk hållbarhet,
efter Charliene Kiffer Goude (V) som entledigats
Kommunstyrelsen beslutar
att till ny ledamot i styrgruppen för ekologisk hållbarhet utse Ulrica Högbergh
(V), Badvägen 22, 824 56 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde 8 december 2020, att
entlediga Charliene Kiffer Goude (V) från uppdraget som ledamot i
styrgruppen för ekologisk hållbarhet.
Kommunstyrelsen har att utse ny ledamot.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2020-12-08 § 147
Entledigande 2020-11-12
Beslutet skickas till

Löneteamet
Ulrica Högbergh
Åsa Terent

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 16

2021-02-09

Dnr 2021-000044 - 102

Val av ny ersättare i föreningen Sveriges
ekokommuner efter Charliene Kiffer Goude (V)
Sammanfattning
Val av ny ersättare i föreningen Sveriges ekokommuner efter Charliene Kiffer
Goude (V).
Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde den 9 mars 2021.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

§ 17

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Följande frågor avhandlades vid senaste mötet:
-

Varumärket Hälsingland

-

Gemensamma utvecklingsprojekt

-

Extra tjänster

Sundsvallsregionen

På ett extrainsatt sammanträde diskuterades mobiltäckning med Post- och
telestyrelsen (PTS).

Övrig information

Justerandes signatur

-

Rekrytering ny förvaltningschef på lärandeförvaltningen

-

Uppföljning av utredning Månsbacken gällande de föreslagna
åtgärderna sker på allmänna utskottet den 18 februari.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 18

2021-02-09

Dnr 2021-000070 - 009

Frågor gällande smittspridning på säbo, hemtjänst och
skola
Kommunstyrelsen beslutar
att överlämna frågorna för hantering i social- och omsorgsnämnden och
lärandenämnden.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) undrar följande:
KPMG gav i sin rapport angående smittspridningen vid Månsbacken, några
rekommendationer som vi nu skulle vilja ha uppföljning av. Om det nu
dessutom föreligger en risk att en 3:e våg kan drabba vår kommun önskar vi
svar på följande 6 frågor:
1. Grundläggande kunskap i basal vårdhygien och kunskap om hur smitta
sprids måste i högre grad säkerställas bland personalen. Vikten av att all
personal har förutsättningar att ta till sig kunskap och information
måste säkerställas. Är detta gjort?
2. Har arbetsformer för kvalitetssäkring och tillsyn av verksamheten setts
över så att kvalitetskrav efterlevs?
3. Finns det ett systematiskt arbete med generella åtgärder för att minska
smittspridningen?
4. Har det säkerställts att det finns riskbedömningar och tydliga
handlingsplaner om ev. smittspridning skulle ske.
Gällande skolorna ställer vi följande frågor:
1. Gällande gymnasieskolorna och högstadium undrar vi hur
smittspridningen förebyggs?
2. Hur ställer sej fackförbunden som är knutna till skolorna gällande ev.
risk för smittspridning?
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar att överlämna frågorna för hantering i social- och
omsorgsnämnden och lärandenämnden. .
Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Lärandenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2021-02-09

Kommunstyrelsen

§ 19

Dnr 2021-000071 - 009

Förslag om att undersöka möjligheten att återbetala
avgifter för 2020 för restaurangbranschen
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda förslaget att återbetala
avgifter för 2020 för restaurangbranschen ur både juridiska- och ekonomiska
aspekter.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) föreslår


Att undersöka möjligheten att återbetala avgifter för 2020 för
restaurangbranschen i Hudiksvalls kommun.



Att ärendet redovisas på nästkommande KS i mars 2021”

Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda
förslaget att återbetala avgifter för 2020 för restaurangbranschen ur både
juridiska- och ekonomiska aspekter.
Beslutsunderlag
Förslag 2020-02-05
Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 20

2021-02-09

Dnr 2020-000514 - 002

Anmälan av delegationsbeslut 2021
Sammanfattning
1. Ordförandebeslut om att avsluta krisledningsnämnden. Dnr 2020-000105

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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