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§ 25

2018-03-13

Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonom Siv Persson informerar om nämndernas resultat för januari-februari
2018;
- lärandenämnden redovisar ett resultat på -5,2 miljoner kronor, vilket till
största delen beror på höga personalkostnader,
- social- och omsorgsnämnden redovisar ett resultat på - 3,1 miljoner kronor,
vilket beror på ökande kostnader inom individ- och familjeomsorg, färdtjänst
och hemtjänst, en handlingsplan har utarbetats och kommer att redovisas vid
nästa punkt på dagordningen.
- tekniska nämnden redovisar ett resultat på -2,7 miljoner kronor vilket beror på
vinterväghållningen.
Totalt redovisas ett underskott på - 8,5 miljoner kronor under perioden jan feb. Prognosen pekar på ett totalt årsresultat på -51,2 miljoner kronor för
nämndernas verksamheter.
Med utgångspunkt i respektive nämnds prognos, har dessa att följa kommunens
regelverk och säkerställa att åtgärder vidtas för att balansera upp respektive
budget.
Årsresultatet för hela kommunens verksamhet pekar på ett underskott på 7,2
miljoner kronor.
Personalchef Maria Larsson redovisar att trenden med sjunkande
sjukskrivningar håller i sig.
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§ 26

2018-03-13

Dnr 2018-000050 - 042

Uppföljning av Social- och omsorgsnämndens
ekonomi
Kommunstyrelsen beslutar
att tacka för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningschef Reneé Holmberg och ordförande Henrik Persson informerar
hur arbetet fortlöper utifrån den handlingsplan som antagits och åtgärder som
förväntas minska underskottet med 30-35 miljoner kronor.
Aktiviteter, förväntad effekt, effekt för helår och kommentarer redovisas för
följande områden:
- Försörjningsstöd
- IFO (individ- och familjeomsorg) vuxen
- Äldreomsorg
- Funktionsnedsättning
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 19
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§ 27

2018-03-13

Dnr 2018-000045 - 040

Ansökan om investeringsmedel för Bromangymnasiet
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja lärandenämnden 750 tkr i investeringsmedel till Bromangymnasiet,
samt
att finansiering sker från kommunstyrelsens investeringsanslag
Sammanfattning
Lärandenämnden har ansökt om extra investeringsmedel till Bromangymnasiet.
Syftet är öka tryggheten och säkerheten i skolan genom att flytta receptionen
och få kontroll över vilka som vistas i skolan. Ett inpasseringssystem kommer
också att införskaffas.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Charliene Kiffer (V),
Caroline Schmidt (C), Patrik Nilsson (SD), Gerd Olsson (S), och Jonas Holm
(M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 27
Tjänsteutlåtande 2018-02-08
Protokollsutdrag lärandenämnden 2018-02-13 § 2
Tjänsteutlåtande lärandeförvaltningen 2018-02-07

Beslutet skickas till

Lärandenämnden
Ekonomiavdelningen
Hans-Ove Öberg
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§ 28

2018-03-13

Dnr 2018-000036 - 003

Revidering av diskrimineringspolicy
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera kommunens Diskrimineringspolicy i förhållande till lagstiftningens
krav på aktiva åtgärder
Sammanfattning
Den 1 januari 2017 trädde ett antal förändringar i Diskrimineringslagen i kraft.
Förändringarna ställer krav på:
- Aktiva åtgärder inom samtliga sju diskrimineringsgrunder
- Ett arbetssätt som liknar arbetet med det Systematiska arbetsmiljö arbetet
(SAM)
- Allt arbete med aktiva åtgärder ska dokumenteras
- Årlig lönekartläggning
- Riktlinjer för kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och
repressalier
Av denna anledning finns det skäl att revidera kommunens Diskrimineringspolicy i förhållande till dessa förändringar.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 20
Tjänsteutlåtande 2018-01-30
Policy 2018-01-30

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

9(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2018-03-13

Dnr 2018-000068 - 042

Bokslut och verksamhetsrapport 2017,
kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunstyrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för 2017.
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg presenterar kommunstyrelsens
verksamhetsrapport för 2017. Under året har det varit ekonomisk
återhållsamhet som har resulterat i ca 1,5 miljoner i överskott i förhållande till
budget.
Bilaga § 29
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 23
Verksamhetsrapport 2018-02-15

Beslutet skickas till

Ekonomienheten
Annika Lindfors
Allmänna utskottet
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§ 30

2018-03-13

Dnr 2017-000430 - 060

Ändrad firmateckning 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra firmateckningen 2018 enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Kommuneldningsförvaltningen förslår kommunstyrelsen att beslutet 2017-1205 § 177 om kommunens firmateckning ändras.
Firmateckningen ändras så att ekonomen Ebba Hägg som ersättare i
ekonomiavdelningens kassa:
-ges generell attesträtt som attestant för kommunstyrelsens konton (4:e stycket)
-att i förening med utsedd person enligt nedan ges rätt att underteckna
utbetalningar från Hudiksvalls Kommuns bankräkningar (5:e stycket)
-att i förening med utsedd person enligt nedan ges rätt att underteckna
utbetalningar från Hudiksvalls Kommuns Donationsfonder (6:e stycket)
För att underlätta den dagliga hanteringen föreslås att rätten att teckna firma i
nedanstående ärenden ges till 4 personer. Firmateckning ändras så att Mikael
Löthstam eller Majvor Westberg-Jönsson, jämte Bengt Friberg eller Kent
Lundquist (8:e och 9:e stycket)
-får uppta nya lån och omsätta lån inom av kommunfullmäktige fastställd årlig
ram
-får teckna borgen inom av kommunfullmäktige fastställda årliga ramar gällande
ny upplåning och omsättning av lån för kommunens bolag.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens förslag till Ändrad firmateckning 2018, 201802-28
Kommunstyrelsens beslut 2017-12-05 § 177

Beslutet skickas till

Ekonomienheten, Ebba Hägg, Mikael Löthstam, Majvor Westberg-Jönsson,
Bengt Friberg, Kent Lundqvist
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§ 31

2018-03-13

Dnr 2017-000491 - 280

Ordningsvakt i Hudiksvalls centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att under 2018, i samarbete med Fastighets AB Glysis och Cityhuset i Hudik
AB, inrätta en funktion som ordningsvakt i Hudiksvalls stads centrala delar.
att Hudiksvalls kommuns del av kostnaderna (1/3 = 160 kkr) regleras i
bokslutet för 2018.
Sammanfattning
Det har under en längre tid förts diskussioner med företrädare för handeln och
fastighetsägare i centrala Hudiksvall om behovet av en ordningsvaktsfunktion.
Mot bakgrund av flera incidenter bedöms det finnas ett behov för att öka
tryggheten både i och utanför handelshusen. Med tanke på valet och händelser
som inträffat på olika ställen i centrum under 2017 finns det också ett behov av
att öka säkerheten vid andra offentliga miljöer.
Efter samtal med Fastighets AB Glysis och Cityhuset i Hudik AB har ett förslag
till samarbetsavtal utarbetats som skulle innebära att kommunen och dessa två
företag tillsammans, på försök under 2018, inrättar en funktion som
ordningsvakt för rondering och beredskap/utryckning inom de centrala delarna
av Hudiksvalls stad. Kostnaderna fördelas jämt mellan parterna och beräknas
uppgå till cirka 160 000 kr för perioden 2018-03-01 – 2018-12-31.
Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Jan-Erik Jonsson (C), Patrik Nilsson (SD), Majvor
Westberg-Jönsson (S), och Andrea Bromhed (MP) yrkat bifall till allmänna
utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 28
Tjänsteutlåtande 2018-02-08

Beslutet skickas till

Ekonomienheten, Fastighets AB Glysis, Cityhuset i Hudik AB, Bengt Friberg
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§ 32

2018-03-13

Dnr 2017-000249 - 631

Detaljplan för nya förskolor, boende för äldre och
gruppbostäder.
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att göra en detaljplan över tomten i Djuped
som möjliggör både förskola, boende för äldre och gruppbostäder
Sammanfattning
Lärandenämnden har den 8 juni 2017 beslutat att föreslå att projektering och
nybyggnad av förskoleavdelningar beaktas i investeringsbudgeten för åren 20192022. Totalt föreslås 24 nya avdelningar i fyra nya förskolor och avveckling av
20 avdelningar.
Kommunledningsförvaltningens yttrande:
I Hudiksvalls stad finns det väldigt begränsade markytor som kommunen äger
och som lämpar sig till förskolor. Två områden finns på östra delen, tomten
Djuped (mellan Djupegatan och Agövägen) och den gamla trädgården nedanför
Köpmanberget. Detta kräver dock ändring av detaljplaner.
Vid västraskolan finns en kommunal tomt som har en godkänd detaljplan för
att bygga skola/förskola. I övrigt måste mark för förskolor beaktas i ny
detaljplan, om man inte använder marken vid befintliga förskolor/skolor. Det
finns även möjlighet att planera för en förskola med 4 avdelningar på
Kattvikskajen.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det är angeläget att lämplig placering av
ny förskola genomförts snarast för att eventuellt skapa tid för att ändra i
detaljplaner.
Allmänna utskottet har föreslagit att nya förskolor planeras i Djuped och på
Kattvikskajen samt att byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en detaljplan
över tomten i Djuped som möjliggör både förskola, boende för äldre och
gruppbostäder.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att första att-satsen i allmänna
utskottets förslag stryks och att byggnadsnämnden får i uppdrag att göra en
detaljplan över tomten i Djuped som möjliggör både förskola, boende för äldre
och gruppbostäder.
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Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker Gerd Olssons och Jan-Erik Jonssons förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag planutskottet 2018-02-20 § 20
Tjänsteutlåtande 2018-01-05
Bilaga 2017-11-15

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Planeringsenheten

Justerandes signatur
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§ 33

2018-03-13

Dnr 2017-000331 - 012

Uppföljning av intern kontrollplan 2017,
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen, samt
att anta föreslagna åtgärder
Sammanfattning
Under 2017 har kommunledningsförvaltningen fokuserat sin internkontroll på:
Egen verksamhet;
- IT-säkerhet
- Ej attesterade fakturor vid månadsskifte för kommunstyrelsen
- Att vår webb är funktionell för att uppfylla intressenternas behov avseende
kommunstyrelsens del
- Aktuell förteckning av register enligt PUL
- Delegationsordning
Övergripande verksamhet;
- Följsamhet till tecknade avtal
- Att vår webb är funktionell för att uppfylla intressenternas behov
- Att tillförlitliga ekonomiska månadsrapporter redovisas
- Ej attesterade fakturor vid månadsskifte
- Analys av sjukfrånvaron
- Brister i rehabprocessen
Inom kommunstyrelsens egen verksamhet har alla kontroller genomförts.
Bedömningen visar att ej attesterade fakturor vid månadsskiftet har förbättrats
betydligt. Processerna IT-säkerhet och aktuell förteckning av register enligt
PUL är ganska bra men behöver förbättras. Att kommunens webb är
funktionell för att uppfylla intressenternas behov samt fungerande
delegationsordning är mindre bra. Exempel på förslag på åtgärder för
förbättringar är att lägga ut fler dokument och information samt göra det lättare
att hitta på hemsidan. Påminna regelbundet om rutinen för anmälan av
delegationsbeslut som har utarbetats för att åtgärda brister för att få en
fungerande delegationsordning.
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När det gäller kommunstyrelsen övergripande tillsyn av rutiner/processer så har
fem av sex områden kontrollerats. Bedömningen av dessa fem är att de alla
behöver förbättras. Kontrollen av följsamhet till tecknade avtal, kan inte utföras
på grund av att Inköp Gävleborgs system för avtalstrohet ännu inte har
anpassats till vår kodplan som infördes vid årsskiftet 2015/2016.
Exempel på åtgärder för förbättringar av processerna eller rutiner är exempelvis
utbildning och information för berörda tjänstemän samt påminnelser.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 §29
Tjänsteutlåtande och uppföljningsrapport 2018-02-08

Beslutet skickas till

Annika Lindfors
Marisa Larsson
Kent Lundqvist
Ulrika Wenn
Bengt Friberg
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§ 34

2018-03-13

Dnr 2017-000072 - 100

Uppföljning av Intern kontrollplan 2017, nämnder
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelsen
Sammanfattning
Samtliga nämnder har lämnat in och redogjort för hur de arbetat med
internkontrollen under 2017.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 30
Tjänsteutlåtande 2018-02-08
Sammanställning 2018-02-08

Beslutet skickas till

Annika Lindfors

Justerandes signatur
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§ 35

2018-03-13

Dnr 2017-000456 - 400

Förslag ang deltagandet av servicemätningen
Löpande Insikt
Kommunstyrelsen beslutar
att deltagande i ”Löpande Insikt” fortlöper enligt tidigare inriktning.
Sammanfattning
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår till kommunstyrelsen att
deltagande i ”Löpande Insikt” beträffande miljö- och räddningsnämnden bör
avslutas samt att deltagande i "Insikt" eller motsvarande servicemätning bör
periodiseras till vart fjärde år.
Hudiksvalls kommun har under åren 2012, 2014 och 2016 deltagit i Sveriges
Kommuner och Landstings servicemätning "Insikt". "Löpande Insikt" är en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Hudiksvall har valt att
mäta servicen för gruppen företagare. Sex myndighetsområden mäts,
brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, servicetillstånd
och sedan 2016 livsmedelskontroll.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 31
Protokollsutdrag Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-11-09 § 91

Beslutet skickas till

Annika Lindfors
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Justerandes signatur
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§ 36

2018-03-13

Dnr 2013-000030 - 360

Förslag till VA-policy
Kommunstyrelsen beslutar
att skicka förslaget på remiss till tekniska nämnden, byggnadsnämnden och
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, samt
att särskilt bejaka de nya vattendirektiven i remissvaren.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2013-02-07 att bilda en förvaltningsövergripande
styrgrupp för VA-planering. Under 2014 upprättades en projektplan för arbetet.
Styrgruppen för ekologisk hållbarhet är styrgrupp för arbetet. Styrgruppen har
arbetat fram ett förslag till VA-policy och ett förslag till riktlinjer, som efter att
VA-policyn blir beslutad, kommer att komma upp till beslut i
kommunstyrelsen.
De punkter som utgör förslag till VA-policy är ställningstaganden som kommer
att vara styrande för kommunens VA-planeringsarbete och styr alla nämnder
och bolag. De första delarna i policyn utgörs av en mer övergripande karaktär
och är kopplade till kommunens vision och övergripande mål. De efterföljande
delarna är riktade mot Allmän VA-försörjning, Enskild VA-försörjning, VAutbyggnad och Dagvatten.
Styrgruppen har förslagit att VA-policyn antas.
Planutskottet har föreslagit att VA-policyn skickas på remiss till tekniska
nämnden, byggnadsnämnden och Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd, samt att särskilt bejaka de nya vattendirektiven i remissvaren.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Annika Huber (S)
yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag planutskottet 2018-02-20 §21
Tjänsteutlåtande 2018-02-09
Beslutet skickas till

Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 37

2018-03-13

Dnr 2013-000156 - 106

Avveckla kommunens engagemang i Biogas
Mellannorrland AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att avveckla kommunens engagemang i
Biogas i Mellannorrland AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade 2017-12-18 § 239 att inte genomföra
de förslag som Biogas Mellannorrland AB (BiMAB) föreslog, samt avveckla
engagemanget i BiMAB. Därmed saknas de grundläggande förutsättningar för
bolaget.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Patrik Nilsson (SD) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-02-15 § 32
Tjänsteutlåtande 2018-01-30

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 38

2018-03-13

Dnr 2018-000095 - 102

Nomineringar till Coompanion Gävleborgs styrelse
Kommunstyrelsen beslutar
att till ledamot i styrelsen för Coompanion Gävleborg nominera Charliene
Kiffer (V), Skeppsdalsvägen 23, 824 51 Hudiksvall,
att till suppleant nominera Jonas Holm (M), Långgatan 44, 824 52 Hudiksvall,
att till ombud vid årsstämman vid Coompanion Gävleborg utse Bo Nilsson (S),
Bolagsvägen 4, 824 42 Hudiksvall, samt
till ersättare för ombud utse Adam Rydstedt (M), Marielundsvägen 14, 824 31
Hudiksvall.
Sammanfattning
Coompanion Gävleborg håller sin föreningsstämma 25 april 2018. Vid
föreningsstämman väljs styrelse och suppleanter för nästkommande år.
Alla medlemmar bereds möjlighet att nominera ledamöter till styrelsen.
Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ledamöter och högst 3 suppleanter.
Ombud till årsstämman ska också meddelas.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Coompanion Gävleborg

Beslutet skickas till

Coompanion Gävleborg
Charliene Kiffer
Jonas Holm
Bo Nilsson
Adam Rydstedt
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 39

2018-03-13

Dnr 2018-000100 - 614

Inbjudan kommunbesök: Rektorn på Högskolan i
Gävle
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig positiv till att kommunledningen bjuder in Rektorn för Högskolan
för ett besök i Hudiksvall.
Sammanfattning
Det finns förslag från kommunledningen om att bjuda in Högskolan i Gävles
rektor, för att påtala vikten av att få
utbildningar/utbildningsplatser/platsförlagd utbildning förlagda till Hudiksvall.

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson
Caroline Schmidt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(28)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 40

2018-03-13

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Det finns inget att rapportera från Hälsingerådet

Sundsvallsregionen

Aktuella frågor vid senaste träffen med Sundsvallsregionen var bland annat:
Information om Företagsutbildarna
Presentation av ny samordnare för Sundsvallsregionen, Maria Wallner
Traineeprojektet
Verksamhetsplanen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 41

2018-03-13

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
•Protokoll Samordningsförbundet Gävleborg 2018-01-26
•Protokoll Hudiksvallsbostäder 2018-02-02
•Migrationsverket, 195 miljoner som ska hjälpa ensamkommande att stanna
kvar i kommunen betalas ut i februari 2018
•Namninsamling, gällande att bygga ett seniorboende i Forsa

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 42

2018-03-13

Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut
Sammanfattning
Ärenden

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstams beslut
•Avtal med Norra Hälsinglands travsällskap, Arena Hagmyren,
Dnr Ks 2018-071-807
•Anslag till ceremoni och uppvaktning av André Myhrer för OS-guldet 2018
Dnr Ks 2018-102-800
Kommunchef Bengt Fribergs beslut
• Riktlinjer för Jäv och andra intressekonflikter
Dnr Ks 2018-069-100
• Riktlinjer för Delegationsordningar
Dnr Ks 2018-111-003
Stabschef Ulrika Wenns beslut
• Beslut om begäran av allmän handling
Dnr Ks 2018-074-004

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 43

2018-03-13

Dnr 2018-000115 - 023

Förordnande om vikarierande förvaltningschef för
tekniska förvaltningen
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Anna-Karin Ragnarsson som förvaltningschef för tekniska
förvaltningen för perioden 2018-04-01 – 2020-03-31.
Sammanfattning
Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen, Jan Kroppegård, har sedan ett år
tillbaka arbetat som projektchef för stadsomvandlingsprojektet ”Havsläge
Hudik”. Fastighetschef Charlotta Butler har under den tiden vikarierat som
förvaltningschef. Hon har på egen begäran valt att från och med 2018-04-01
återgå till sin ordinarie befattning.
Projektet ”Havsläge Hudik” kommer att pågå under lång tid framåt men de
närmaste 2 åren är att betrakta som mycket expansiva. Jan Kroppegård har
därför fått tjänstledigt från tjänsten som förvaltningschef i 2 år till. Efter en
intern rekryteringsprocess föreslås chefen för verksamheten vatten och avlopp,
Anna-Karin Ragnarsson, som vikarierande förvaltningschef för tekniska
förvaltningen under perioden 2018-04-01 – 2020-03-31.
Ordförande för tekniska nämnden, Annika Huber, har deltagit i
rekryteringsprocessen.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Uno Jonsson (S), Bengt-Åke Nilsson (C), Annika Huber
(S) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till förslaget.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) önskar få noterat till protokollet
att de tillstyrker förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-03-11

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Anna-Karin Ragnarsson
Personalenheten
Ekonomienheten
Bengt Friberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 44

2018-03-13

Dnr 2017-000133 - 001

Organisation av rekryteringsenheten
Kommunstyrelsen beslutar
att ge personalchef Maria Larsson i uppdrag att kontakta och ha en dialog med
berörda enheter och redovisa resultatet av detta för kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) lämnar in följande fråga till kommunstyrelsen:
”Efter KS beslut i oktober 2017 gällande Rekryteringen har en hel del frågor
kommit från de enheter (Edshammar, Månsbacken, Hemtjänsten Natt i Delsbo
samt Tryggebo ) som tidigare klarade vikarietillsättningar i gott samarbete med
Rekryteringen.
Detta har blivit en arbetsmiljöfråga för stora delar av personalen, på berörda
SÄBOn.
Min önskan är att låta ansvariga tjänstemän på KLK ha en dialog med berörda
SÄBO´n, samt att vi på nästa KS får en redovisning i ärende.”

Beslutet skickas till

Maria Larsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 45

2018-03-13

Dnr 2017-000330 - 001

Val av ersättare för (C) till Parlamentarisk grupp med
uppdrag att föreslå framtidslösningar kring
skolsituationen i kommunen
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Bengt-Åke Nilsson (C) till ersättare i Parlamentarisk grupp med
uppdrag att föreslå framtidslösningar kring skolsituationen i kommunen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har tidigare valt ledamöter och ersättare till Parlamentarisk
grupp med uppdrag att föreslå framtidslösningar kring skolsituationen i
kommunen. Alla partier har inte lämnat förslag till ersättare.

Beslutet skickas till

Bengt-Åke Nilsson
Parlamentarisk grupp med uppdrag att föreslå framtidslösningar kring
skolsituationen i kommunen
Personalenheten
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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