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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 9 april 2019 kl 09:00-11.20

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande § 57–74
Jonas Holm (M), § 57–74, ordförande § 75
Bo Nilsson (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Nina Burchardt (S) § 75
Håkan Rönström (M) § 57–74
Cecilia Natander (M) § 75
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Nina Burchardt (S) § 57-74
Per Svensson (S)
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M)
Cecilia Natander (M) § 57–74
Anita Höglund (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD)
Kommundirektör Bengt Friberg, kommunsekreterare Pia Embretsén, ekonomichef
Kent Lundqvist, kvalitetstrateg Annika Lindfors, enhetschef Maria Lärka,
projektledare Per Iversen, strateg Annika Bergman och avfallsingenjör Lars Hedström

Övriga närvarande

Justerare
Justeringens plats och
tid

Caroline Schmidt (C)
Kommunledningsförvaltningen, tisdag 16 april kl 15:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
§ 57–74
Caroline Schmidt

Paragrafer §§ 57–75

Jonas Holm
§ 75
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 57

2019-04-09

Dnr 2019-000029 - 040

Uppföljning av ekonomin
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen, samt
att lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden vid nästa sammanträde
ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med den
negativa avvikelsen samt förväntat utfall.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om kommunens ekonomi per sista
mars 2019.
Utfallet i prognosen för nämnderna är ett negativt resultat på totalt 25 miljoner
kronor. Största avvikelsen står social- och omsorgsnämnden, lärandenämnden
och tekniska nämnden för.

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Lärandenämnden
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 58

2019-04-09

Dnr 2019-000182 - 042

Årsredovisning 2018, Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2018.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns årsredovisning år 2018 presenteras i två delar;
förvaltningsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 41
Årsredovisning del 1 2019-03-20
Årsredovisning del 2 2019-03-14

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 59

2019-04-09

Dnr 2019-000270 - 007

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har lämnat en granskningsrapport avseende
årsredovisningen. Denna ska behandlas av kommunfullmäktige 29 april.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

7(26)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 60

2019-04-09

Dnr 2019-000113 - 042

Verksamhetsplan (tidigare nämndplan)
Kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa verksamhetsplanen för år 2019.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges verksamhetsmål är samma som tidigare år men det har
tillkommit ett nytt; effektivisering genom behovsstyrd digitalisering.
Kommunstyrelsens verksamhetsplan har kompletterats med uppdrag som
kommunfullmäktige beslutat om under 2018 och i samband med budget 2019
(juni och december).
Kommunstyrelsen verksamhetsmål föreslås också gälla för år 2019.
Verksamhetsplanen är kompletterad med prioriterade uppdrag från
kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 46
Tjänsteutlåtande 2019-03-11
Verksamhetsplan 2019-03-11

Beslutet skickas till
Bengt Friberg
Ulrika Wenn
Annika Lindfors
Maria Larsson
Kent Lundqvist
Hans Gyllow
Annacarin Andersson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 61

2019-04-09

Dnr 2019-000221 - 042

Tilläggsanslag 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 6 159 000 kronor
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 32 413 000.
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av tilläggsanslag har underlag tagits
fram som avser både drift- som investeringsbudgeten. Av tilläggsanslag som
avser driftbudgeten så utgör intraprenaderna 6 077 000 kronor av beloppet. När
det gäller tilläggsanslag som avser investeringar så uppgår summan av anslag för
bokbussen och IT samverkansprojekt till 11 613 000. I underlaget för
investeringar ingår även ett underskott på 5 017 000 kronor som kommer att
skrivas av.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-03-26 § 26
Tjänsteutlåtande 2019-03-18
Bilaga 2019-03-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09

Kommunstyrelsen

§ 62

Dnr 2019-000218 - 252

Köp av gamla järnvägsstationen, Strand 3:9
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att köpa fastigheten Strand 3:9 enligt köpekontrakt för 5,85 miljoner kronor,
samt
att finansieringen sker som en del i projektet Havsläge Hudik.
Sammanfattning
Projekt Kattvikskajen kräver tekniska lösningar som inkräktar på fastigheten
Strand 3:9 i flera avseenden.
•

Behov av parkeringar till resande och verksamheter i stadsdelen

•

Behov av till- och frånfarter för parkeringarna

•
Trafiklösningar för angöring av området, förlängning av Magasinsgatan
och blivande Huvudgata mot järnvägen.
Fastigheten kommer att omringas av ombyggnationer i flera års tid med, för
annan fastighetsägare, orimliga störningar. Fastigheten är även lämplig för
etablering av byggkontor under projektet och ger goda förutsättningar för
framgångsrik samordning av entreprenader och exploatörer. Fastighetens läge
ger även förutsättningar, för planeringen av en eventuell kommande vägbro
över Strömmingssundet, som är nödvändiga att råda över.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-03-26 § 30
Tjänsteutlåtande 2019-03-18
Köpekontrakt 2019-03-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 63

2019-04-09

Dnr 2019-000143 - 805

Ansökan om investeringsbidrag till Njutångers Folkets
Hus förening
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Njutångers Folkets husförening ett investeringsbidrag på 717 111
kronor som finansieras ur eget kapital, vilket regleras vid bokslutet
att utbetalningen sker när föreningen redovisat att Boverket beviljat sin del,
samt
att verifikation mot upparbetade kostnader ska redovisas.
Sammanfattning
Husets tak behöver bytas eftersom det läcker in. Detta är en förutsättning för
att föreningen ska kunna fortsätta att utveckla ungdomsverksamheten.
Enligt en offert uppgår investeringen totalt till 2 390 969 kronor. Man söker
statligt bidrag från Boverket med 1 122 658 kronor och 717 111 kronor från
Hudiksvalls kommun. Resterande del finansierar man med egen arbetsinsats
och egna medel.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Anton Stark (C), Charliene Kiffer (V), Kent Kanon (S) och
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar att få noterat till protokollet
att de stödjer ansökan.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Ansökan
Offert

Beslutet skickas till
Njutångers Folkets husförening
Ekonomienheten
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 64

2019-04-09

Dnr 2019-000244 - 001

Hotsituationen i kommunen
Sammanfattning
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om en framtagen revidering av
Rutiner vid hot mot förtroendevalda. Gruppledarna kommer på torsdag 11
april att få information om dessa rutiner, säkerhetshöjande åtgärder mm, då
kommunens säkerhetssamordnare och lokalpolisen också kommer att delta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 65

2019-04-09

Dnr 2019-000037 - 020

Remiss Sou 2018:80 Samspel för hälsa
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun är remissinstans till betänkandet Samspel för hälsa, SOU
2018:80.
Hudiksvalls kommun har inget att tillägga. Förutom att det är viktigt att komma
tillrätta med den låsning som finns kring läkarintygets innehåll och
Försäkringskassan och att det finns behov av att hitta sätt och system för
kontaktvägar mellan sjukvård och arbetsgivare.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 47
Tjänsteutlåtande 2019-03-15
Remiss 2019-01-14
SOU 2019-01-14

Beslutet skickas till
Regeringskansliet
Maria Larsson
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 66

2019-04-09

Dnr 2018-000530 - 001

Organisation av enheten för tillsyn/tillstånd alkohol
och tobak
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, läkemedel, tobak
och e-cigaretter överförs från social- och omsorgsnämnden till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd,
att förändringen sker den 1 juli 2019,
att reglementet ändras utifrån beslutet,
att avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende köp av
alkoholhandläggning upphör 30 juni 2019,
att avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den gemensamma
nämnden kompletteras med den nya uppdraget, samt
att kostnaderna för att bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvall och
Nordanstigs kommun enligt samma principer som gäller för övrig verksamhet
inom Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Sammanfattning
Den 1 januari 2003 bildade Hudiksvall och Nordanstig en gemensam nämnd,
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Syftet med nämnden är att
genom samverkan, samordning och ökad effektivitet garantera
kommuninvånarna en offentlig service av god kvalitet.
De senaste åren har frågan om tillståndsenhetens organisationstillhörighet
diskuterats eftersom parterna har en gemensam nämnd som kan hantera
frågorna. Kommunledningsförvaltningen förslår att enheten organisatoriskt
förs över till den gemensamma nämnden fr.o.m. 1 juli 2019. Den 15 november
2018 beslutade Kommunstyrelsens allmänna utskott att bereda Nordanstigs
kommun, Social- och omsorgsnämnden och Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd möjlighet att yttra sig över förslaget.
Samtliga remissinstanser är positiva till att organisationen ändras och ansvaret
överförs till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Däremot påtalar
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att de faktiska kostnaderna för att
bedriva verksamheten behöver synliggöras och fördelas mellan kommunerna.
En sådan översyn av kostnaderna skulle kunna ske i samband med bokslutet.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-09

Förändringen avser även tillsyn och handläggning av e-cigaretter och receptfria
läkemedel.
Avtalet om samverkan i en gemensam nämnd daterat 2010-09-24 mellan
Hudiksvalls och Nordanstig kommun kompletteras med ansvar för alkohol,
folköl, läkemedel och tobak under, rubriken uppgifter § 3 i avtalet.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 48
Tjänsteutlåtande 2019-03-11
Protokoll Social- och omsorgsnämnden 2019-03-01 § 25
Yttrande Nordanstigs kommun 2019-03-01
Protokoll Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2019-02-22 § 11
Protokoll kommunstyrelsens allmänna utskott 2018-11-15 § 178

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 67

2019-04-09

Dnr 2019-000196 - 705

Ansöknings- och tillsynsavgifter/taxa för
tobaksförsäljning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget om tillståndsavgift för tobaksförsäljning,
att anta förslaget om tillsynsavgift för tobaksförsäljning,
att anta förslaget om tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak,
att de befintliga tillsynsrabatterna tas bort,
att de nya avgifterna gäller from 1 juli 2019,
att, i avvaktan på den stora översynen av taxor och avgifter, årligen indexreglera
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt
att e-cigaretterna från och med den 1 juli 2019 får en tillsynsavgift på 1 290
kronor för att sedan följa indexregleringen.
Sammanfattning
När den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019 ändras reglerna för de
som säljer tobak. I stället för som nu när det är anmälningsplikt för försäljning
av tobak kommer med nya lagen en tillståndsplikt. Handläggningstiden för
tobakstillstånd bedöms till ca 80 % av handläggningstiden för serveringstillstånd
av alkohol. Även tillsynen kommer att förändras och kräva mer arbete än vid
nuvarande tobakslag.
Vid beslut om avgifterna för serveringstillstånd togs beslut om att inte
indexreglera de avgifterna eftersom det finns en plan att se över alla
kommunens taxor och avgifter. Förvaltningen föreslår dock, i avvaktan på den
stora översynen, att beslut tas om indexreglering. Det skulle bespara en
eventuell ytterligare beslutsgång eller stagnation av avgiften.
Beslutsgång
Henrik Persson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-04-09

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21 § 49
Protokoll social- och omsorgsnämnden 2019-03-01 § 39
Tjänsteutlåtande 2019-03-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 68

2019-04-09

Dnr 2019-000269 - 102

Nominering av kandidat till Leader - Utveckling
Hälsingebygden
Kommunstyrelsen beslutar
att, till Utveckling Hälsingebygdens stämma 2019, nominera 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 under
programperioden 2014–2010. 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 2019 föreslås att Stefan Barenfelt
nomineras för ett år.

Beslutet skickas till
Utveckling Hälsingebygden
Stefan Barenfelt
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 69

2019-04-09

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Mikael Löthstam informerar från Hälsingerådet. Följande frågor var bland
annat aktuella:
- möte ang Inköp Gävleborgs avveckling
- projekt avfallshantering
- verksamhetsberättelse och årsredovisning
- innovationscentrum och Propell
- besök av polisen ang hot och våld
- kommunsamverkan ekonomisk förening
- stipendium, årets student
- samverkansbryggan/kompetensförsörjning

Sundsvallsregionen

Inget möte har genomförts.

Övrig information

Beng-Åke Nilsson (C) informerar från direktionsmöte med Inköp Gävleborg
och den förändring som pågår.
Gerd Olsson (S) rapporterar från konstituerande NSFG (Nätverk för strategiskt
folkhälsoarbete - Region Gävleborg).
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om ett möte med
Arbetsförmedlingen (AF). Från 2021 är detta AF:s fyra uppdrag:
- kontroll av sökanden
- sköta statistik
- kundtjänst på distans (ingen kundmottagning)
- upphandla privata aktörer.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 70

2019-04-09

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Årsredovisning för Ostkustbanan 2015 AB. Dnr 2019-000226 042
2. Beslut om bidrag. Hemsändningsbidrag. Dnr 2019-000198 156
3. Årsredovisning för Norrsken AB. Dnr 2019-000238 042

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 71

2019-04-09

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Delegationsbeslut 1 - 18, 2019-04-05
Planutskottets protokoll 2019-02-26
Allmänna utskottets protokoll 2019-03-21
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 72

2019-04-09

Dnr 2018-000554 - 002

Firmatecknare 2018-11-06 - 2019-12-31
Kommunstyrelsen beslutar
enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Med anledning av Kommunstyrelsens beslut 2018-03-13, § 30, Firmateckning
2018 föreslår Kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens besluta
följande för 2019:
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Jonas Holm, jämte kommunchef Bengt Friberg
eller ekonomichef Kent Lundquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Anna-Karin Ragnarsson, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser,
väcka, utföra och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och
underdomstolar, exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag, samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka
kommunens talan och utöva dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Jonas Holm,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv
Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Ebba Hägg,
Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir Filipovic. Ordinarie attestant
skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir
Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Fredrika Brink
och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Jonas Holm, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Ebba Hägg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Samir
Filipovic ekonomihandläggarna Kristina Holm, Anita Svensson, Fredrika Brink
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och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets
allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets
allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2, R Frykmans
stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L Lundströms
musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wikmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg, Erik Andersson och Ulrika Sundberg
att, två i förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommunchef Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att, två i förening, uppta nya lån och
omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd årlig ram samt teckna
skuldförbindelse,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunstyrelsens förste vice ordförande Jonas Holm, kommunchef Bengt
Friberg samt ekonomichef Kent Lundquist att två i förening, teckna borgen
inom av kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande ny upplåning och
omsättning av lån för kommunens bolag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Ny Firmatecknare 2019

Beslutet skickas till
De valda
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000255 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag i Styrgrupp
ekologisk hållbarhet
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Jan-Erik Jonsson (C) från uppdrag som ledamot i Styrgrupp för
ekologisk hållbarhet, samt
att till ny ledamot utse Caroline Schmidt (C).
Sammanfattning
Jan-Erik Jonsson (C) avsäger sig, i skrivelse 2019-03-26, uppdrag i Styrgrupp för
ekologisk hållbarhet.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-03-26

Beslutet skickas till
Jan-Erik Jonsson
Caroline Schmidt
Styrgrupp för ekologisk hållbarhet
Åsa Terent
Annika Forslin
Monika Lindblom
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2019-04-09

Dnr 2019-000152 - 350

Ny avfallsplan 2021
Kommunstyrelsen beslutar
att ta fram plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering, i huvudsak
samstämmigt med program i bilaga 1 (arbetsnamn kretsloppsplan)
att ta fram kommunal organisation för framtagande av planen innehållande
representanter i regional avfallsplanegrupp, lokal avfallsplanegrupp och övriga
avfallsplanegrupper (bilaga 2), samt
att kommunstyrelsens arbetsutskott utses till styrgrupp som vid behov kan
förstärkas med adjungerade personer.
Sammanfattning
Kommunens nuvarande Avfallsplan går ut 2020 då en ny ska träda i kraft.
Enligt ”Naturvårdsverkets föreskrifter om kommunala avfallsplaner om
förebyggande och hantering av avfall; NFS 2017:2” ska områden ingå som
ligger utanför avfallsorganisationens ansvarsområde. Därför måste ansvaret och
samordningen för framtagandet av planen ligga centralt i kommunens ledning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför bli styrgrupp för arbetet.
Beslutsunderlag
Tjänstutlåtande
Tjänsteskrivelse
Programförslag

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen
Lars Hedström
Kommunstyrelsens arbetsutskott
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§ 75

2019-04-09

Dnr 2019-000279 - 019

Information om projekt KIVO
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Sammanfattning
Enhetschef Maria Lärka, projektansvarig Per Iversen och strateg Annika
Bergman informerar om projekt KIVO (Kvalitetssäkrad Inkludering i
Verksamhet och Organisation). Informationen innefattar bland annat; resultat,
kärnan i metoden och problem.
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