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Sammanträdesdatum

2014-12-18

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 09.00-10.30

Förtroendevalda:

Beslutande:

Övriga deltagare:

Utredare Anita Olsson, kommunchef Bengt Friberg, personalchef
Maria Larsson §§ 61-62 och stadsarkitekt Mats Gradh § 63

Utses att justera:

Jonas Holm

Justeringens plats
och tid:

Kommunledningsförvaltningen fredag 19 december 2014

Underskrifter:

Paragrafer:

Sekreterare:

Anita Olsson

Ordförande:

Mikael Löthstam

Justerande:

Ej beslutande:

Mikael Löthstam (S), ordf.
Birgitta Medin (M) §§ 61-62, 64
Majvor Westberg Jönsson (S) Kåge Wallner (MP)
Bo Nilsson (S)
Fredrik Forslund (SD)
Ingvar Persson (S)
Olle Borgström (S)
Kerstin Rask (S)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V)
Matts Persson (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M) §§ 61 – del av
63
Birgitta Medin § 64
Håkan Rönström (M)
Andrea Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD)

Jonas Holm §§ 61-62

Utdragsbestyrkande:

61- 64

Kommunstyrelsejustering §§ 63-64
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Kommunstyrelsen

§ 61 Stängt kommunstyrelsesammanträde
Kommunstyrelsen beslutar
att dagens kommunstyrelsesammanträde hålls bakom stängda dörrar och är därmed
inte öppet för allmänheten.
Sammanfattning
Enligt tidigare beslut är kommunstyrelsens sammanträde som regel öppet för
allmänheten. Vid dagens sammanträden ska ärenden behandlas som är av sådan art att
de lämpligast behandlas bakom stängda dörrar.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 62 Anställning av chef för kultur- och fritidsförvaltningen
Dnr 2014-629-023
Kommunstyrelsen beslutar
att erbjuda Jenny Lönnroos tjänsten som förvaltningschef i kultur- och
fritidsförvaltningen med tillträde snarast möjligt och med ett chefsförordnande på 6 år.
Sammanfattning
Förvaltningscheferna i Hudiksvalls kommun har en grundanställning i kommunen
med ett tidsbegränsat chefsförordnande, vanligtvis på 6 år. Kommunstyrelsen fattar
normalt beslut om tillsättning av förvaltningschefer i consensus med berörd nämnd.
Eftersom Kultur- och fritidsnämnden inte träder till förrän 2015-01-01 och då det
brådskar med tillsättningen av förvaltningschefen, bör kommunstyrelsen fatta beslut i
frågan snarast möjligt. Kommunchefen som är chef för förvaltningscheferna är den
som föreslår kandidat och efter beslut tecknar anställningsavtalet.
I arbetet med rekryteringen har det funnits en arbetstagar- och en arbetsgivargrupp,
den senare bestående av Mikael Löthstam, Kåge Wallner, Bengt Friberg och Maria
Larsson. Gruppen är överens om att erbjuda Jenny Lönnroos tjänsten som
förvaltningschef i kultur- och fritidsförvaltningen med tillträde snarast möjligt och med
ett chefsförordnande på 6 år.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande den 15 december 2014
Beslutsgång
Charliene Kieffer (V), Andréa Bromhed (MP), Håkan Rönström (M), Jonas Holm (M),
Bengt-Åke Nilsson (C), Patrik Nilsson (SD) och Majvor Westberg Jönsson (S) yrkar
bifall till rekryteringsgruppens förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 63 Överklagan av byggnadsnämndens i Hudiksvalls
kommun beslut om ändrad detaljplan genom enkelt
planförfarande
Dnr 2014-506-214
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunledningsförvaltningens förslag till överklagan av byggnadsnämndens beslut
tillsänds Länsstyrelsen i Gävleborg.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun har genom ett enkelt planförfarande den 2
december 2014, beslutat att ändra detaljplan för Bryggeriet 1 på så sätt att
parkeringsgaraget inte längre ska vara tillgängligt för allmänheten.
Kommunledningsförvaltningen har i ett samrådsyttrande avstyrkt planändringen
särskilt utifrån att ett stort antal parkeringsplatser som allmänheten har tillgång till i
garaget är av mycket stor betydelse för handel och service i området. Platserna är också
angelägna ur ett funktionshindersperspektiv. Dessutom är det svårt att finna ny mark i
centrum och förenligt med stora kostnader att ersätta de befintliga platserna i
parkeringshuset.
När parkeringshuset byggdes slöt Hudiksvalls kommun ett avtal med dåvarande
fastighetsägare/exploatör som ger allmänheten tillgång till parkeringsplatser. Avtalet
följer nya fastighetsägare.
Enligt Plan- och bygglagen, (PBL) 5 kap.7 §, kan ett enkelt planförande bara
genomföras under vissa förutsättningar, bland annat ska planförslaget vara av ringa
vikt och sakna intresse för allmänheten. I detta ärende finns ett tydligt intresse för
allmänheten och det kan heller inte betecknas vara av ringa vikt.
Ärendet bör överklagas eftersom nämndens beslut inte kan anses ha tillkommit i laga
ordning. I enlighet med PBL 13 kap. 11 §, 2 st, 2 p ska beslutet upphävas och ärendet
visas åter till byggnadsnämnden för ny handläggning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterar kommunledningsförvaltningen ett
förslag till överklagan i ärendet, att tillsändas Länsstyrelsen i Gävleborg.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 december 2014
Beslutsgång
Birgitta Medin (M), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Sammanträdet ajourneras i 15 minuter. Efter 15 minuter återupptas förhandlingarna.
Patrik Nilsson (SD), Håkan Rönström (M), Majvor Westberg Jönsson (S), Charliene
Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C), Andréa Bromhed (MP), Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar
bifall till kommunledningsförvaltningens förslag till överklagan av byggnadsnämndens
beslut.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 64 Inpassering i Guldsmeden, Hudiksvall
Dnr 2014-630-109
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunchefen får i uppdrag att undersöka möjligheten till ett förenklat
inpasseringssystem för förtroendevalda
Sammanfattning
Vissa tider uppstår köbildning vid inregistreringen i receptionen för de som ska vidare
in i huset. Särskilt problematiskt kan detta vara för de som ska till tidsbestämda möten,
förseningar uppstår. Ett smidigare system för inregistrering av förtroendevalda bör
införas.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) föreslår att kommunchefen får i uppdrag att undersöka
möjligheten till ett förenklat inpasseringssystem för förtroendevalda
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams förslag och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mikael Löthstams förslag
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

