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Upprättare: Pia Embretsén

Länspresidieträff
Datum

Fredagen den 11 oktober 2019

Tid

Kl 09.30 – 15.00

Plats

Kulturhuset, Hudiksvall

Närvarande:

- Bollnäs Kommun:

Kristoffer Lindberg, ordförande
Mona Thoresson, 1:e vice ordförande
Caroline Nordlund, nämndsekreterare
Josefin Jonsson, kommunsekreterare

- Gävle Kommun:

Eva Älander, ordförande
Lena Ödeén, 2:e vice ordförande
Anders Selander, kommunsekreterare

- Hofors Kommun:

Diana Blomgren, ordförande
Torbjörn Nordström, 1:e vice ordförande
Samuel Gonzales, 2:e vice ordförande

- Hudiksvalls Kommun:

Siv Karlsson, ordförande
Sven-Åke Thoresen, 1:e vice ordförande
Ulrika Wenn, stabschef
Pia Embretsén, kommunsekreterare
Bengt Friberg, kommundirektör
Johan Anderung, bibliotekschef
Jan Kroppegård, teknisk chef och projektledare

- Ljusdals Kommun:

Marit Holmstrand, ordförande
Tommy Olsson, 1:e vice ordförande
Annelie Wallberg, 2:e vice ordförande

- Nordanstigs Kommun:

Carin Walldin, ordförande
Petra Modée, 2:e vice ordförande
Eva Engström, kommunsekreterare

- Ockelbo Kommun:

Lena Schenström, 1:e vice ordförande
Ann-Chatrine Eriksson, kommunsekreterare

- Ovanåkers Kommun:

Yoomi Renström, ordförande

- Söderhamns Kommun:

Lena Dufva, 1.e vice ordförande

- Region Gävleborg:

Kenneth Nilshem, ordförande
Lars-Göran Langeborg, 1:e vice ordförande
Tommy Ljung, 2:e vice ordförande
Mats Fransson, samordnare
Ulrika Weglin, samordnare

Postadress
Regionstab
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1
802 50 Gävle

Telefon
026-15 40 00

Telefax
[Faxnr]

rg@regiongavleborg.se
www.regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771
Org. nr. 232100-0198
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1. Inledning
Siv Karlsson, kommunfullmäktiges ordförande i Hudiksvalls kommun, hälsar
välkommen till Hudiksvall och överlämnar ordet till kommundirektör Bengt
Friberg som informerar om Hudiksvalls kommuns historia och dess nuvarande
styrsystem.
Kenneth Nilshem, regionfullmäktiges ordförande, hälsar välkommen till årets
andra länspresidieträff.
2. Presentation av deltagarna
Samtliga deltagare presenterar sig.
3. Sammanträdesfrågor
- Interpellationer
Hudiksvalls kommun: Interpellation lämnas in vid ett sammanträde, svar
lämnas vid nästa sammanträde.
Regionen: Interpellationen ska lämnas in minst 15 dagar före
sammanträdet, för att få svar på samma sammanträde.
Ljusdals kommun: Interpellationen ska lämnas in minst 14
dagar före sammanträdet, för att få svar på samma sammanträde.
Bollnäs kommun: Interpellationen ska lämnas in minst 10 dagar före
sammanträdet, för att få svar på samma sammanträde, samt att
interpellanten ska få svaret två vardagar innan.
-

Ledamöters frågestund/enkla frågor, allmänhetens frågestund
Hudiksvalls kommun: Vid ledamöters frågestund ska frågorna lämnas in
skriftligt senast 15 minuter före sammanträdet och ingen debatt får
förekomma.
Regionen: Frågor muntligt på sammanträdet, svar sker direkt, en halv
minut avsätts för svaret. Allmänhetens frågestund en gång per år i
samband med årsredovisningen.
Ljusdals kommun: Kort fråga kort svar, ingen följdfråga får förekomma.
Hofors kommun: Har ingen ledamöters frågestund.
Bollnäs kommun: Korta frågor, korta svar 3 minuter avsätts för både frågor
och svar, genmäle tillåts. Allmänhetens frågestund en halvtimme före
sammanträdet.
Gävle kommun: Ledamöters frågor ska vara skriftliga och ska lämnas
minst två dagar förse sammanträdet, svarat behöver inte vara skriftligt. Ett
genmäle tillåts.
Söderhamns kommun: Har ej frågestund varken för allmänhet eller för
ledamöter.
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-

Direktiv/remissdebatter
Hudiksvalls kommun: Har haft direktivdebatter vid ett flertal tillfällen som
en start och direktiv i en uppkommande fråga, ex mänskliga rättigheter och
kommunens grundläggande värdering, kommunens styrsystem,
drogpolitiskt program mm. Partiopolitiska Svågadalsnämnden har
demokraticafé före varje sammanträde.
Regionen: Har haft direktivdebatter vid några tillfällen.
Gävle kommun: Har haft ungdomsdebatter med fullmäktige, ungdomsråd
och partiernas ungdomsförbund.
Nordanstigs kommun: Har haft ungdomsfullmäktige i ca ett år.
Hofors kommun: Har haft demokraticafé, dock inte så frekvent besökt.

-

Säkerhetsfrågor
Ljusdals kommun: Har gjort risk- och konsekvensanalyser. Har begränsat
antal besöksplatser i sammanträdessalen. Har storbilds-TV i caféet bredvid
sammanträdeslokalen.
Hudiksvalls kommun: Har två vakter och genomgång av besökare.
Säkerhetsrutiner är införda och utbildning av KF-ledamöter genomförts.
Inkomna hot meddelas KSO/kommunchef/KF-beredning.
Söderhamns kommun: Har uppgraderat kommunhuset med bland annat en
securitasvakt. Går vid varje sammanträde igenom säkerhetsfrågor och
utrymningsvägar samt åhörare får legitimera sig och skrivs upp på en lista.
Nordanstigs kommun: Har inte vidtagit några särskilda säkerhetsåtgärder,
har inte haft några incidenter trots relativt många åhörare.

4. Samarbetet med revisionen
Upphandlande biträden är PwC och KPMG – flertalet använder sig av PwC.
Samarbetet och annat tas upp på nästa träff, vi ska försöka få någon från SKL
som kan vägleda och informera.
5. Information från Hudiksvalls kommun
 Biblioteks/demokratibussen
Bibliotekschef Johan Anderung berättar om och visar den nya
biblioteks/demokratibussen.
 Havsläge Hudik
Teknisk chef och projektledare Jan Kroppegård informerar om projektet
Havsläge Hudik, historik, process, nuläge och strukturplan.
6. Demokratidag 2019
Regional demokratidag den 21 november 2019 på Bollnäs Folkhögskola.
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7. Utbildning
Deltagarna informerade varandra om respektive kommuns utbildning i samband
med ny mandatperiod.
8. Värdskap vid kommande länspresidieträff
Nästa träff bestäms till fredagen den 8 maj 2020 i Gävle.
Bland annat följande frågor kommer då att avhandlas:
- Juridik
- Digitalisering av sammanträden
- Revisorerna
- Ansvarig utgivare
Skicka gärna aktuella juridiska frågor i förväg till Ulrika Weglin eller Mats
Fransson, Region Gävleborg.

Vid pennan

Pia Embretsén
Hudiksvalls Kommun

