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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-07

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, Guldsmeden tisdagen 7 april 2020 kl 09:15-10:15

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Andrea Bromhed (MP)
Henrik Persson (S) (närvarande på distans med bild och ljud via Teams)
Gerd Olsson (S) (närvarande på distans med bild och ljud via Teams)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M) (närvarande på distans med bild och ljud via Teams)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C) (närvarande på distans med bild och ljud via Teams)
Erika Söderström (C) (närvarande på distans med bild och ljud via Teams)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Ersättare deltar på distans via telefonanslutning i Teams
Bo Nilsson (S)
Jim Svensk Larm (S)
Peter Lagerqvist (M)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundqvist och kvalitetsstrateg Annika Lindfors

Justerare
Justeringens plats och
tid

Charliene Kiffer Goude (V)
Kommunledningsstaben, omedelbar justering

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Charliene Kiffer Goude

Paragrafer §§ 41–43
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Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2020-04-07
Datum då anslaget
publiceras

2020-04-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsstaben

Underskrift

Pia Embretsén

Datum då anslaget
tas bort

2020-04-28
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Årsredovisning 2019 Hudiksvalls kommun med nämndernas
verksamhetsrapporter 2019 .................................................................................................. 5
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Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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§ 41

2020-04-07

Dnr 2020-000135 - 042

Årsredovisning 2019 Hudiksvalls kommun med
nämndernas verksamhetsrapporter 2019
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning år 2019.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller dels en förvaltningsberättelse och dels en
ekonomisk redovisning. I årsredovisningen redovisas måluppfyllelse,
uppföljning av särskilda uppdrag och ekonomiskt resultat för koncernen,
nämndernas samt bolagens årsresultat.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Årsredovisning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Sida

5(7)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 42

2020-04-07

Dnr 2020-000172 - 002

Temporärt ändrade delegationer i kommunstyrelsen
på grund av den pågående pandemin.
Kommunstyrelsen beslutar
att, adjungera de gruppledare vars parti inte har representation i
kommunstyrelsens arbetsutskott, att delta i utskottets sammanträden, under
Covid 19-pandemin,
att kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att fatta beslut i de ärenden
som normalt beslutas av nämnden och kan delegeras till ett arbetsutskott,
dock längst till och med 30/6 2020,
att handlingar till sammanträdet skickas ut 10 dagar före sammanträdet,
att möten hålls på ordinarie sammanträdesdagar med kommunstyrelsen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Bakgrunden till den förändring som föreslås är situationen med Coronaviruset
och den pandemi som nu råder och är i ökande. För att bidra till att minska och
förebygga spridningen av Covid 19 är det viktigt att även som förtroendevalda
funderar på hur vi kan bidra på bästa sätt utan att tappa styrningen och
beslutsfattandet. Att under en kortare period överlåta besluten som normalt tas
av ansvarig nämnd till arbetsutskotten torde vara ett rimligt steg. Naturligtvis är
det under dessa förutsättningar att även resten av nämndsledamöterna hålls
informerade om de ställningstaganden och beslut som utskottet tagit via snabb
återkoppling från respektive möte. Om situationen återgår eller beslut fattas av
en normalisering av läget tidigare än 30/6 återgår nämnden till ordinarie
arbetssätt. Den utsträckta delegationsrätten gäller de ärenden som går att
delegera från nämnd till utskott.
Beslutsunderlag
Skrivelse 2020-03-16

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

6(7)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 43

2020-04-07

Dnr 2020-000192 - 102

Val av ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott
och kommunstyrelsens planeringsutskott
Kommunstyrelsen beslutar
att entlediga Bengt-Åke Nilsson från uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott och planeringsutskott,
att till ny ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott utse Caroline Schmidt (C),
samt
att till ny ersättare i kommunstyrelsens planeringsutskott utse Caroline Schmidt
(C).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning
Bengt-Åke Nilsson (C) avsäger sig i skrivelse 2020-03-31 uppdragen som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsens
planeringsutskott.
Beslutsunderlag
Skrivelse e-post 2020-03-31

Beslutet skickas till
Bengt-Åke Nilsson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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