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Sammanträdesdatum

2019-02-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 12 februari 2019 kl 09:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S) § 1-18
Per Svensson (S) § 19-21, 23-37
Nina Burchardt (S) § 22
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V) § 1-24
Alf Norberg (V) § 25-37
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Nina Burchardt (S)
Bo Nilsson (S) § 1-18
Per Svensson (S)
Andréa Bromhed (MP)
Peter Lagerqvist (M)
Anita Höglund (M)
Karin Hansson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Anna Guldbrand (C) § 1-18
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)
Yvonne Andersson (SD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundqvist, personalchef Maria Larsson, VD för Närljus Stefan Wennerstrand, VD för
HNA Roger Sundström, närpolis Johannes Persson, säkerhetssamordnare Torbjörn
Hallberg, planeringschef Hans Gyllow och mark- och exploateringschef David
Östlund

Justerare

Ulrica Högberg

Justeringens plats och
tid

Kommunledningsförvaltningen, 2019-02-18 kl 11:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Ulrica Högberg

Paragrafer §§ 1-37
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Dnr 2019-000029 - 040

Uppföljning av ekonomin
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om bokslutet 2019. Nämndernas
resultat ser generellt bättre ut än prognosen som redovisades i november,
lärandenämnden står för den största positiva förändringen. Kommunen
beräknas få ett överskott på preliminärt 20 miljoner kronor, varav
kommunstyrelsen ca 1 miljon kronor.
Personalchef Maria Larsson informerar om personalstatistik. Sjukfrånvaron
fortsätter sjunka, även den långa, jämfört med samma tid förgående år.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning
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Dnr 2019-000031 - 141

Näringslivsanalys Hudiksvalls kommun 2008-2017
Sammanfattning
Stefan Wennerstrand, näringslivschef i Ljusdals kommun, informerar kring en
genomförd näringslivsanalys 2008-2017 för länet, Hälsingland och länets
kommuner.
Roger Sundström, Vd för Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) redovisar
analysen gällande Hudiksvall.
Ordföranden tackar för redovisningen och påtalar att bilderna från
redovisningen kommer att göras tillgängliga för ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
Näringslivsanalys, sammanställning
Presentation Ks Hudiksvall
Analyser 2008-2017 alla branscher
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Dnr 2017-000374 - 012

Intern kontrollplan 2018, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningen,
att anta föreslagna åtgärder, samt
att göra en speciell uppföljning av följsamhet till tecknade avtal i samband med
delårsbokslutet.
Sammanfattning
Intern kontrollen är fördelad dels på kommunstyrelsens egna verksamhet och
dels på övergripande verksamhet.
För 2018 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
-Att det finns policy, riktlinjer, rutiner som uppfyller alla krav enligt
Dataskyddsförordningen
-Delegationsordning
Övergripande verksamhet;
-Brister i rehabiliteringsprocessen
-Att analys av sjukfrånvaron genomförs
-Ej attesterade fakturor vid månadsskifte
-Följsamhet till tecknade avtal
-Att tillförlitliga ekonomiska månadsrapporter redovisas
Enligt reglementet ska utfallet bedömas som 1 bra, 2 ok men behöver
förbättras eller 3 mindre bra.
Bedömningen av dessa processer är att en process fungerar bra, rutinen inom
området IT-säkerhet. Åtta processer/rutiner fungerar ganska bra men behöver
förbättras. En av de fem kontrollerna, följsamhet till tecknade avtal, kan inte
utföras på grund av att programmet för uppföljningen inte har driftsatts.
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Exempel på åtgärder för förbättringar av processerna eller rutiner beskrivs i
bilagda uppföljningsplaner, se fler kommentarer i mallen.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar på att en speciell uppföljning, av punkten följsamhet
till tecknade avtal, görs i samband med delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 24
Tjänsteutlåtande 2019-01-17
Rapport 2019-01-17

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Annika Lindfors
Bengt Friberg
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Dnr 2018-000567 - 040

Inlösen av pensionsskuld
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att partiell inlösen av intjänad pensionsrätt ska ske med ett belopp om 250
miljoner kronor inklusive särskild löneskatt,
att tidpunkten för detta överlåts till förvaltningen eftersom tidpunkten när
befintliga fonder lämpligen bör avyttras ska vara optimal,
att detta finansieras med medel ur avsatta pensionsmedel,
att den resultatpåverkan detta medför ska vara undantaget balanskravet, samt
att innan förflyttningar görs ska detta först redovisas till allmänna utskottet.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun hade i bokslutet 2017 en pensionsskuld som uppgick till
885 mkr som avser pensioner intjänade före 1998. Denna pensionsskuld
redovisas inte i balansräkningen Skulden ligger som ansvarsförbindelse. I
dagsläget är det svårt att få någon avkastning på pengarna utan att ha ett mått
av spekulation (risk) vilket i praktiken innebär en satsning på aktier, fonder,
absolutavkastande fonder eller andra typer av placeringar.
Vi bedömer att ett komplement för att hantera detta, för att minska sprida
risker, är att lösa in en del av pensionsåtagandet enligt ansvarsförbindelsen.
Denna tjänsteskrivelse föreslår att kommunen gör en extra inbetalning för dessa
pensioner genom så kallad partiell inlösen. Det innebär i praktiken att
kommunen köper försäkringslösningar för det åtagande man har och överlåter
pensionsansvaret på ett försäkringsbolag.
Förslaget om att göra en partiell inlösen med 250 mkr medför att kommunen
resultat försämras med 250 mkr, men en inbetalning av denna typ anses som
extraordinär och påverkar inte balanskravet.
Kommunen får efter inbetalningen kvar omkring 1 561 mkr (1 811 – 250) i eget
kapital. Det påverkar inte kommunens likviditet för löpande transaktioner då
inbetalningen möjliggörs genom avyttring av placeringar i pensionsportföljen.
Effekten på pensionsportföljen blir en något lägre förväntad avkastning Men
viktigt är att riskerna minskas vid ett eventuellt börsfall. Viktigt är också att vi
inte överlämnar en redan intjänad pensionsskuld till kommande generationer
utan denna generation tar ansvar för den fullt ut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

11(55)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar på tillägget; att innan förflyttningar görs ska detta
först redovisas till allmänna utskottet.
Peter Åkerlund (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att
de stödjer förslagen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17 § 167
Kommunstyrelsens protokoll 2018-12-04 § 186
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 174
Tjänsteutlåtande 2018-12-06

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2017-000392 - 003

Riktlinjer för uteserveringar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta nya riktlinjer för uteserveringar från och med 1 mars 2019, samt
att den tidigare antagna policyn av kommunfullmäktige 2014-04-28 § 64 för
uteserveringar upphör.
Sammanfattning
Den 20 mars 2018 beslutade kommunstyrelsens planutskott att återremittera
förslaget till Hudiksvalls Näringslivsbolag(HNA) för att få in fler yttranden från
näringsidkare inom restaurangbranschen.
Bolaget skickade ut en ny förfrågan den 9 april 2018 till sju krögare varav en
svarande att de inte har några synpunkter.
De föreslagna riktlinjerna är tydligare och enklare som underlättar
tillståndsgivningen men även för de som ansöker om tillstånd och vilka regler
som gäller för de som driver restaurang eller café och har uteservering
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-11-20 § 8
Tjänsteutlåtande 2018-11-06
Riktlinjer 2018-11-06
Protokollsutdrag planutskottet 2018-03-20 § 22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000564 - 003

Reglemente för kommunrevision
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till reglemente för kommunrevision.
Sammanfattning
I och med den nya kommunallagen så ska ett nytt reglemente införas för
kommunens revision. Förslaget följer i stort det underlag som SKL har tagit
fram. Nedan följer en redogörelse för de större skillnader som finns i det nya
förslaget jämfört med det nuvarande reglementet.
• Revisionen regleras nu i kapitel kommunallagens 12 kapitel.
• Reglementet definierar nu närmare vad god revisionssed är och att den
tryckts i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges
Kommuner och Landsting).
• Ny paragraf som stadgar att revisorerna är anställningsmyndighet för de
sakkunniga biträden som anställs i kommunen. Avsikten är att revisorerna och
deras sakkunniga ska ha en oberoende ställning i kommunen. Övergripande
frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och anställda
åvilar vanligen styrelsen i kommunen, t ex rätten att sluta kollektivavtal, tolka
och tillämpa lag, avtal och andra bestämmelser eller att besluta om
stridsåtgärder. Revisorerna har att följa och förvalta sådana övergripande och
gemensamma beslut i personalfrågor.
• Enligt 11 kap. 8 § Kommunallagen så ska fullmäktiges presidium upprätta
förslag till budget för revisorerna.
• Tillägg om att revisor har viss möjlighet att delta i sammankomst på distans
och hur revisorn går till väga för att anmäla och delta på distans.
• Revisorerna närvarar vid fullmäktiges möten för att på fullmäktiges eller
revisorernas initiativ informera om revisionen samt svara på frågor
• Revisorerna är personuppgiftsansvariga enligt Dataskyddsförordningen
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 183
Tjänsteutlåtande 2018-11-01
Reglemente 2018-11-01
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000529 - 001

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om ansvaret för det brottsförebyggande arbetet lyftes ur och avgörs
vid senare tillfälle,
att i övrigt revidera reglementet enligt förslaget, samt
att ändringarna gäller från och med 1 mars 2019
Sammanfattning
Inför varje mandatperiod sker en översyn av reglementena Kommunfullmäktige
beslutade den 26 februari 2018 att anta den parlamentariska kommitténs förslag
till politiskt organisation av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls kommun
att gälla senast den 1 januari 2019 och att uppdra till kommunstyrelsen att
föreslå förändringar av berörda reglementen
Samtliga förvaltningar har sett över sina nuvarande reglementen.
Social-och omsorgsnämndens reglemente har sammanfattas i färre punkter men
har samma ansvar/uppdrag som tidigare.
Lärandenämndens reglemente gällande skolformer har tydliggjorts
Kommunstyrelsen och nämndernas ansvar som anställningsmyndighet och för
hantering av personuppgifter har tydliggjorts.
Kultur- och fritidsnämndens ansvar för kultur- och fritidsstipendium har
tydliggjorts i reglementet.
Tekniska nämndens reglemente har justerats eftersom ansvaret för idrottsplaner
(Movallen) övergått till Glysisvallen AB
De större förändringar som föreslås anges nedan.
• Kommunstyrelsen ansvarar för planering, ägande och förvaltning av
kommunens obebyggda fasta egendom i de fall detta ej ankommer på annan
nämnd eller styrelse
• Tekniska nämnden ansvarar för ägande, förvaltning, underhåll och drift av
kommunens bebyggda fastigheter, lokaler och andra anläggningar i de fall detta
ej ankommer på annan nämnd eller styrelse. En fastighet ska inte anses vara
bebyggd om byggnaden är av enklare beskaffenhet och endast utgör en mindre
del av fastighetens betingade värde eller om syftet med fastighetsinnehavet är
exploatering.
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• Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av
kommunens fritids- och idrottsanläggningar såsom spår och leder, badplatser,
bryggor, skolgårdarnas grusplaner etc.
• Tekniska nämnden ansvarar för förvaltning, drift och underhåll av gator,
vägar, parker, hamnanläggningar och övriga allmänna platser.
• Tekniska nämnden ansvarar för drift och underhåll av skogsmarken enligt
ägardirektiv samt förvaltar den utkomst som den fasta egendomen ger från
skogsavverkning och täktverksamhet, dock ej gruvverksamhet.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar att ansvaret för det brottsförebyggande arbetet
flyttas från social- och omsorgsnämnden till kommunstyrelsen.
Charliene Kiffer (V) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Caroline Schmidts
förslag.
Gerd Olsson (S) yrkar bifall till förslaget med tillägget att frågan om ansvaret
för det brottsförebyggande arbetet lyftes ur och avgörs vid senare tillfälle.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Gerd Olssons förslag
med tillägget, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-11-15 § 182
Tjänsteutlåtande 2018-10-19
Reglemente2018-10-19

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000635 - 001

Ändring av rutiner i anledning av
organisationsförändring
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta bifogade förslag till ändringar i riktlinjer och rutiner, samt
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i februari 2019
fastställer kommunstyrelsens nya reglemente.
Sammanfattning
På grund av att mark- och exploateringsenheten från och med den 1 januari
2019 övergår från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen behöver gällande
riktlinjer och rutiner ändras.
I samband med detta görs ett antal mindre förändringar som bland annat
innebär ett ökat avgiftsuttag vid lottning och tomtletning.
I rutinerna för lottning och tomtletning har mark- och exploateringsenheten
identifierat ett antal oklarheter som lämpligen löses i samband med denna
översyn. Det rör huvudsakligen tydliggöranden från kommunens sida angående
handläggningen av ärendena.
Dessutom föreslår mark- och exploateringsenheten att det införs en
anmälningsavgift om 1/100 prisbasbelopp (465 kr för 2019) för att delta i en
lottning. Detta för att i högre utsträckning täcka de omkostnader som
lottningen föranleder.
På samma sätt föreslår mark- och exploateringsenheten att enheten ges
möjlighet att ta ut en lika stor administrationsavgift före inlämnande av
tomtletarförslag. Den tekniska lösningen för detta finns ännu inte på plats,
varför bestämmelsen är utformad som en möjlighet för kommunen att ta ut
denna avgift. När den tekniska lösningen är på plats ska ett regelmässigt uttag
av denna avgift ske.
Därutöver föreslår enheten att en handläggningsavgift om 1/4 prisbasbelopp
(11 625 kr för 2019) införs för tomtletarförslag som leder till förvärv. Även
denna avgift syftar till att i högre utsträckning täcka de omkostnader förslaget
föranleder. De förslag som inte bedöms vara genomförbara kan i regel avslås
redan under förhandsbedömningen, varför det är motiverat att endast ta ut
handläggningsavgift för de ärenden som resulterar i ett förvärv.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-29 § 9
Tjänstutlåtande 2018-12-10

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§9

2019-02-12

Dnr 2018-000290 - 705

Tillsyn och handläggning av e-cigaretter och
receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tilldela social- och omsorgsnämnden ansvaret för handläggningen av ecigaretter och påfyllnadsbehållare,
att taxan för e-cigaretter blir samma belopp som taxan för tobaksvaror, samt
att ändra reglementet i enlighet med beslutet.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
Ny lag gällande e-cigaretter och påfyllnadsbehållare trädde i kraft 1 juli 2017. Då
ingen nämnd har blivit tilldelad ansvaret för handläggning och tillsyn har stödoch utvecklingsenheten, utifrån att försäljning av tobak i butik handläggs inom
enheten, känts sig manad att administrera och svara på frågor inom området.
Stöd- och utvecklingsenheten anser att handläggning och tillsyn av e-cigaretter
ligger nära handläggning och tillsyn av traditionella tobaksvaror vilket gör det
naturligt att uppgiften hamnar under social- och omsorgsnämndens
ansvarsområde.
Däremot anser stöd- och utvecklingsenheten att de receptfria läkemedlen vi
idag har tillsyn över, inte har någon koppling till den tillsyn och handläggning
som sker inom enheten. Vid kontroll av läkemedel kontrolleras bland annat
bäst-före-datum, förvaring (ljusexponering, temperatur, åtskilda från andra
livsmedel, fuktighet etc.), returhantering, hantering av indragna produkter,
spårbarhet med mera. Den här sortens kontroll finns inte inom alkohol- och
tobaksområdet men den är vanligt förekommande inom miljökontorets
verksamhetsområde och hör naturligt hemma där.
Eftersom Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd även verkar i
Nordanstigs kommun och diskussionerna om ansvarsfördelningen inte är klar ,
så får frågan om ansvarsfördelningen gällande handläggning av dessa varor,
mellan social- och omsorgsnämnden och Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd, avgöras vid senare tillfälle.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-02-12

Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 12
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2018-06-19 § 117
Tjänsteutlåtande 2018-05-24

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 10

2019-02-12

Dnr 2018-000157 - 054

Avsiktsförklaring om samverkan i
inköps/upphandlingsfrågor
Kommunstyrelsen beslutar
att inriktningen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra
Norrland ska ske i form av ett välstrukturerat nätverkssamarbete.
att ge kommuncheferna i uppdrag att i samarbete med förbundsdirektören
förbereda för en avveckling av kommunalförbundet Inköp Gävleborg.
att ge kommuncheferna i uppdrag att i samverkan med övriga intresserade
kommuner/region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag som närmare
beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en projektplan för genomförande samt
ett förslag till övergripande samverkansavtal för samarbete i inköps/upphandlingsfrågor.
Sammanfattning
Genom Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändras
förutsättningarna negativt för de återstående ägarkommunerna. Av den
anledningen har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka
konsekvenser det skulle få för återstående ägarkommuner och dels hur ett
fortsatt samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. Den
sammanvägda bedömningen är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och
organisatorisk synvinkel vore bättre att avveckla kommunalförbundet Inköp
Gävleborg och ersätta det med ett välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i
ett övergripande samverkansavtal. I nätverket samverkar man kring större
upphandlingar där uppenbara skalfördelar finns samt kring vissa
specialistfunktioner. Mindre upphandlingar hanterar kommunerna själva eller
genom tjänsteköp av varandra. Avtal som tecknas av nationella
upphandlingsorganisationer, ex Kommentus (SKL) och Kammarkollegiet är
tänkta att kunna nyttjas i större utsträckning än som hittills varit fallet.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 205
Tjänsteutlåtande med bilaga 1-5 2018-12-03
Beslutet skickas till
Kommunchefen
Hälsingerådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 11

2019-02-12

Dnr 2018-000531 - 172

Krisledningsplan Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera planen med att berörda nämndsordförande kontaktas vid
införande av stabsläge, samt
att, för mandatperioden, anta krisledningsplan för Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Enligt 2 kap, 1 § Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför
och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen
för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur vi ska hantera extraordinära
händelser.
Kommunens definition av en kris är:
• en händelse som drabbar många människor
• en händelse som hotar grundläggande funktioner, som elförsörjning eller
kommunikation
• en händelse som allvarligt hotar demokrati, miljö, hälsa eller fred eller stora
ekonomiska värden
• en händelse som äventyrar eller hotar förtroendet för kommunen och de
värden som kommunen står för
Den övergripande målsättningen är att skapa en väl förberedd organisation som
snabbt kan träda i funktion, samordna insatser och se till att de blir effektiva.
Hudiksvalls kommuns krisorganisation består av en politisk ledning –
krisledningsnämnden och en tjänstemannaledning – krisledningsgruppen.
Krisledningsplanen är en på förhand överenskommen strategi så att
ledningsarbetet snabbt och effektivt kan komma igång och samordnas om en
allvarlig olycka eller kris skulle inträffa. Planen beskriver hur krisorganisationens
olika delar ser ut och hur vi arbetar före under och efter en kris. Den är
tillgänglig på kommunens webbplats: www.hudiksvall.se/krisledningsplan.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 206
Tjänsteutlåtande 2018-10-22
Reviderad Krisledningsplan 2019-01-16

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 12

2019-02-12

Dnr 2019-000044 - 260

Markbyte med Hudiksvallsbostäder
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till mark- och exploateringsenheten att genomföra beskrivet
markbyte med Hudiksvallsbostäder om bygglov erhålls för läget i Sofiedal, samt
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i februari 2019
fastställer kommunstyrelsens nya reglemente.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har fått ett förhandsbesked för yttrande
avseende nybyggnation av LSS-boende i Sanna. Hudiksvallsbostäder är sökande
men de agerar på uppdrag av Social- och omsorgsnämnden.
Den mark som är tänkt för nybyggnationen ägs av Hudiksvallsbostäder och är
belägen inom den inre skyddszonen för vattentäkten. Mark- och
exploateringsenheten försöker, där så är möjligt, förhindra exploatering inom
vattenskyddsområdet, varför kontakt har tagits med såväl omsorgen som
Hudiksvallsbostäder avseende ett möjligt markbyte parterna emellan.
Parterna har ställt sig positiva till alternativt läge.
Det alternativa läget är lokaliserat till Sofiedal. Marken är sedan 1984 planlagd
för bostäder i en våning och storleken på kvarteret lämpar sig väl för
ifrågavarande nybyggnation. Området ligger centralt men avskilt med relativt få
grannar.
Eftersom området stått oexploaterat sedan 1984 torde man med viss säkerhet
kunna påstå att läget inte är optimalt för etablering av privatbostäder.
Givet att planutskottet och Hudiksvallsbostäders styrelse ställer sig positiva till
markbytet, kan parterna därefter komma överens om detaljerna kring
markbytet. För att inte fördröja processen kan Hudiksvallsbostäder ges tillåtelse
att först söka bygglov. Om/när bygglov erhålls kan parterna gå vidare med
markbytet.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-01-29 § 10
Tjänsteutlåtande 2019-01-17
Beslutet skickas till
Hudiksvallsbostäder
Mark- och exploateringsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 13

2019-02-12

Dnr 2019-000035 - 846

Ansökan om årligt driftbidrag för att driva gästhamnen
2019-2023
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Hudiksvalls sjösportsällskaps ansökan,
att bevilja Hudiksvalls sjösportsällskap ett driftbidrag på 200 000 kr/år i tre år
för drift av gästhamnen i Hudiksvall, samt
att driftbidraget på 200 000 kr/år tas ur kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader 2019 och arbetas in i budget för 2020 och 2021.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har under ett tiotal år beviljat ekonomiskt stöd till
Hudiksvalls sjösportsällskap (HSSS) för att driva gästhamn i Hudiksvall. En
fungerande gästhamn har bedömts ha ett allmänintresse som motiverar ett
ekonomiskt stöd till enskild.
Det tidigare avtalet upphörde vid årsskiftet. HSSS har inkommit med ny
ansökan med önskemål om utökat stöd för fortsatt drift av gästhamnen.
Tidigare har kommunen betalat 200 000 kr/år. I den nya ansökan har
kostnaderna beräknats till 250 000 kr/år.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Ulrica Högberg (V) och Annika Huber (S) yrkar bifall till
plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Anton Stark (C) yrkar som tillägg att kommunledningskontoret får i uppdrag till
nästa kommunstyrelsesammanträde utforma en uppföljning och utvärdering av
driftsbidragen.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Anton Starks
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-01-29 § 12

Beslutet skickas till
Hudiksvalls sjösportsällskap (HSSS)
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 14

2019-02-12

Dnr 2019-000021 - 253

Direktanvisning - del av Furulund 2:1
Kommunstyrelsen beslutar
att förlänga Oil Quicks markreservation ett år fram till 2020-03-01, samt
att beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i februari 2019
fastställer kommunstyrelsens nya reglemente.
Sammanfattning
Tekniska nämnden beslutade 2017-10-09 att direktanvisa del av fastigheten
Furulund 2:1 till Oil Quick AB. Markreservationsavtal skrevs och det löper ut
2019-03-01. Det finns ännu inte förutsättningar för att upprätta ett
markanvisningsavtal, varför markreservationen föreslås förlängas ett år.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall
till plan- och utvecklingsutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-01-29 § 11

Beslutet skickas till
Oil Quick AB
Mark- och exploateringsenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 15

2019-02-12

Dnr 2018-000510 - 531

Höjning av avgift vid borttappat busskort Ung i Glada
Hudik
Kommunstyrelsen beslutar
att avgiften för att ersätta ett borttappat m m busskort inom Ung i Glada Hudik
fastställs till 150 kr att gälla fr o m 1 mars 2019 och tills vidare
Sammanfattning
Alla ungdomar i en viss åldersgrupp har möjlighet att åka med kollektivtrafiken
i kommunen utan avgift, en satsning som kallas Ung i Glada Hudik. För detta
finns ett särskilt busskort som delas ut till berörda. Kortet är en värdehandling.
Om det tappas bort eller på annat sätt förkommer finns möjlighet att mot en
avgift få ett nytt kort.
Lärandeförvaltningen har inkommit med en skrivelse där man med hänsyn till
indexuppräkning och ökad administrativ insats föreslår en höjning till 150 kr för
borttappat kort. Avgiften har legat på 120 kr sedan kortet infördes 2012.
Kommunledningsförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag,
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 207
Tjänsteutlåtande 2018-10-15
Tjänsteskrivelse2018-10-05

Beslutet skickas till
Lärandenämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 16

2019-02-12

Dnr 2018-000462 - 007

Revisionsrapport avseende granskning av kommunens
långsiktiga planering och styrning
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna yttrandet, samt
att uppdra till kommunledningsförvaltningen samt nämnder att fortsätta
utveckla kommunens långsiktiga planering och styrning i enlighet med
revisionsrapportens iakttagelser, bedömningar samt rekommendationer.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisioner har granskat kommunens långsiktiga planering
och styrning. kommunfullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att
samråd med övriga nämnder och lämna ett yttrande för behandling i
kommunfullmäktige vid mötet 17 december. Kommunstyrelsens allmänna
utskott kom fram till att handläggningstiden varit för kort och svar inkommer
istället på kommunfullmäktige 25 februari 2019.
Kommunledningsförvaltningen delar i stort uppfattningen som
kommunrevisionen har. Det finns områden som redan idag funderar och är
ändamålsenliga när det gäller långsiktig planering, men vissa delar kan förbättras
ytterligare. det är positivt om kommunen förbättrar systemen och rutinerna för
långsiktig planering och inför längre ekonomiska perspektiv än vad som finns
idag.
Beslutsgång
Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 208
Tjänsteutlåtande 2018-11-16
Yttrandekultur- och fritidsnämnden 2018-11-14
Yttrande tekniska nämnden 2018-11-12
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-11-15 §192
Revisionsrapport 2018-09-13

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 17

2019-02-12

Dnr 2018-000585 - 212

Översiktsplan för Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att översiktsplanens tidshorisont ändras till 2035 med utblick 2050
Sammanfattning
Kommunens nuvarande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2008.
2015 beslutades att en ny översiktsplan ska tas fram. Direktiven för
översiktsplanearbetet anger att planen särskilt ska fokusera på hållbarhet –
ekologisk, social och ekonomisk. Det är även ett av kriterierna i kommunens
vision 2020.
Direktiven anger vidare att översiktsplaneprocessen ska vara öppen och
inkluderande då det gäller förvaltningar, näringsliv, föreningsliv och
medborgare m.fl. Planen ska vara dynamisk och vara enkel att aktualitetspröva.
2017 reviderade KS direktiven. Direktiven förtydligar att översiktsplanen ska ge
”en beredskap för kommunen att växa, särskilt vad gäller plats för bostäder,
verksamheter, service och infrastruktur. Målbilden är att kommunen har 50.000
invånare, varav 25.000 i staden, år 2050”. Därutöver att prioritera att nå
ungdomar i planarbetet, gärna genom nya former för medborgardialog.
Direktiven anger att översiktsplanen ska ta sikte på år 2030 med utblick på år
2050.
Arbetet med den nya översiktsplanen påbörjades hösten 2016, men fick 2017
avbrytas då annan planering prioriterades (OKB, Kattvikskajen). Det är nu
angeläget att återuppta översiktsplanearbetet.
Beslutsunderlag
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-12-13 § 10
Tjänsteyttrande 2018-11-23
Bilaga 2018-11-23

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 18

2019-02-12

Dnr 2018-000642 - 860

Ansökan om stöd till Delsbo Electric
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo Electric ett årligt bidrag på 100 000 under tre år, samt
att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader
2019 och arbetas in i budget för 2020 och 2021.
Sammanfattning
Studenttävlingen Delsbo Electric har genomförts varje år sedan 2010 på
Dellenbanan i Delsbo. Utmaningen är att konstruera och framföra ett
bemannat, batteridrivet spårgående fordon med minsta möjliga
energianvändning. Tävlingen är öppen för gymnasier och
högskolor/universitet. Tävlingen är känd i Europa och är en viktig inarbetat
komponent i regionens företags rekryteringsarbete. Delsbo Electric anser att de
är en viktig part för att uppnå de strategiska mål kommunen har satt upp. Man
menar att man stimulerar: - Utbildning, kompetensförsörjning och inflyttning
till kommunen. – Samverkan mellan skolan, arbetsliv och myndigheter. –
Samarbete mellan företag i och utanför kommunen. – Innovation. –
Besöksnäringen i Delsbo och Hälsingland.
Delsbo Electric ansöker nu om en kommunal medfinansiering av projektet med
100 000 tkr under 3 år. Detta bidrag lägger en stabil grund för fortsättningen
samt ger en tydlig långsiktig signal till andra intressenter/medfinansiärer
(Leader Hälsingebygden) att kliva in i projektet.
Beslutsgång
Jonas Holm (M), Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M), Annika Huber
(S), Charliene Kiffer Goude (V) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 6
Tjänsteutlåtande 2019-01-03
Ansökan 2018-12-13

Beslutet skickas till
Delsbo Electric
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 19

2019-02-12

Dnr 2018-000030 - 106

Redovisning av Medborgarlöfte - Överenskommelse
om samverkan mellan Polisen och Hudiksvalls
kommun 2018, samt tecknande av nytt avtal
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna medborgarlöftet.
Sammanfattning
Kommunen och polisen har skrivit ett medborgarlöfte där man formulerat
följande gemensamma medborgarlöfte, med tillkommande handlingsplan:
•

Polisen jobbar med förebyggande trafikinsatser i form av nykterhetsoch hastighetskontroller samt inspektioner av fordon

•

Polisen och kommunen i samverkan med andra myndigheter genomför
gemensamma krogkontroller

•

Polisen och kommunen i samverkan med andra aktörer i samhället
genomför trygghetsvandringar

•

Polisen och kommunen genomför samaktiviteter vid större evenemang

•

Polisen och kommunen i samverkan genomför riktade insatser mot
narkotika och missbruk

•

Kommunen jobbar uppsökande samt utredande i ungdomsgrupp

Beslutsunderlag
Förslag till samverkansavtal

Beslutet skickas till
Polisen
Social- och omsorgsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 20

2019-02-12

Dnr 2018-000648 - 860

Ansökan om medel till Milstolpen - Utomhuskonsert på
Kattvikskajen
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om att arrangera en utomhuskonsert på Kattvikskajen i
augusti 2019.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämndens yttrande:
En kommuninnevånare har uppvaktat kommunen med ett förslag om att
uppmärksamma satsningen med att bygga en ny stadsdel på Kattvikskajen. Hon
vill att kommunen ska arrangera en utomhuskonsert i augusti 2019.
Det är en bra idé att manifestera kommunens stora satsning på Kattvikskajen
och den nya stadsdel som växer fram där. Det finns dock olika svårigheter med
detta förslag. Exempelvis vill kommuninnevånaren inte genomföra projektet
genom en förening. Istället är förslaget att det hela ska vara ett kommunalt
projekt. Vilket leder till att ansvaret för kommunen betydligt större än i de fall
kommunen beviljar bidrag till en arrangerande förening.
Det föreslagna arrangemanget kan inte genomföras inom kultur- och
fritidsnämndens befintliga ram utan stora omprioriteringar och neddragningar
av redan planerad verksamhet. Det är tveksamt om ett arrangemang av denna
karaktär berör så många kommuninnevånare att satsningen kan anses vara
rimlig.
Kultur- och fritidsnämndens föreslår kommunstyrelsen att avslå förslaget.
Allmänna utskottet anser att planerna för området i augusti 2019 gör att platsen
varken är lämplig eller möjlig att genomföra något arrangemang på. Området
kommer att vara en byggarbetsplats och kommer därför inte vara tillgänglig för
allmänheten. Med det som motivering har allmänna utskottet föreslagit att
kommunstyrelsen avslår arrangemanget.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 7
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2018-12-12 §112
Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsförvaltning 2018-12-18
Ansökan 2018-12-18

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000652 - 869

Samverkansbryggan Hälsingegårdar
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa sig bakom förslaget att samverkansplattformen Hälsingegårdar
permanentas och byter namn till Rådslag Hälsingegårdar,
att förorda att en heltidstjänst som samordnare inrättas,
att ett partnerskap tecknas mellan berörda,
att kostnaden fördelas sig lika mellan kommunerna vilket motsvarar 193 tkr per
år exkl. index, samt
att beslutat förslag gäller under förutsättning att övriga aktuella kommuner
fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
Vid Hälsingerådets sammanträde sen 17 oktober 2018 och 12 december 2018
diskuterades förslag på en permanent och hållbar organisation för utveckling
och tillväxt kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Hälsingerådets beslut
innebär att varje kommun måste ta ställning i ärendet.
Förslaget innebär
•

att verksamheten permanentas och byter namn till Rådslaget
Hälsingegårdar

•

att ett partnerskap tecknas för att reglera ansvarsfrågor och finansiering
av samverkan inom Världsarvet Hälsingegårdar mellan Region
Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och kommunerna i Hälsingland

•

att en tjänst inrättas, 0,5 tjänst eller 1,0 tjänst som samordnare samt

•

att finansieringen sker av kommunerna i Hälsingland

Totalt beräknas kostnaden uppgå till en årlig kostnad motsvarande 1 154 tkr vid
valet av en samordnare på heltid och 770 tkr för en halvtidssamordnare. I båda
alternativen ingår en kostnads motsvarande 380 tkr som avser marknadsföring
och (350 tkr) och mötesarvoden och reseersättning till privata aktörer (30 tkr)
Hudiksvalls kommun är positiv till en permanent lösning och en samordnare på
heltid men anser att finansieringen av verksamheten inte ska ske utifrån
kommunernas folkmängd utan att kostnaden ska delas lika mellan
kommunerna. Skälet är att Hudiksvalls kommun inte har någon av de sju
utvalda Hälsingegårdarna och besökarna till gårdarna är inte kopplat till
kommunens befolkning i Hudiksvall.
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Kostnaden för Hudiksvalls kommun beräknas till en årlig kostnad motsvarande
193 tkr exkl. index.
Beslutsgång
Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 9
Tjänsteutlåtande 2019-01-07
Protokoll Hälsingerådet 2018-10-17 § 428
Förslag 2018-12-21

Beslutet skickas till
Hälsingerådet
Region Gävleborg
Länsstyrelsen
Bengt Friberg

Justerandes signatur
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2019-02-12

Dnr 2018-000622 - 730

Förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar
för riksfärdtjänst och färdtjänst
Kommunstyrelsen beslutar
att anta de länsgemensamma tillämpningsanvisningarna för riksfärdtjänst, samt
att anta de länsgemensamma tillämpningsanvisningarna för färdtjänst.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
I juni 2017 startade samrådsgruppen för anropsstyrd trafik i Gävleborgs län
(tjänstemän från länets kommuner samt X-trafik) arbetet med att ta fram
länsgemensamma tillämpningar för riksfärdtjänst, samt vissa förändringar inom
länsgemensamma tillämpningar för färdtjänst.
Samrådsgruppens förslag till riks- och färdtjänsttillämpningar presenterades för
kollektivtrafiksamrådet (politiskt samråd) i april 2018. X-trafik, det
sammankallande organet för kollektivtrafiksamrådet, har därefter haft samråd
med de fem kommuner (Bollnäs, Hofors, Nordanstig, Ockelbo och
Söderhamn) där handläggning av riks- och färdtjänst sköts av X-trafik. Dessa
kommuner ställer sig positiva till förslaget.
I övriga fem kommuner (Hudiksvall, Sandviken, Gävle, Ovanåker och Ljusdal)
som själva handlägger riks- och färdtjänst skall samrådsgruppens förslag till
förändringar i tillämpningar redovisas och beslutas av respektive kommun.
Samrådsgruppen har nu tagit fram gemensamma tillämpningsanvisningar för
riksfärdtjänst, vilket tidigare inte har funnits, samt gjort vissa förändringar i
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Detta för att få en likvärdig bedömning
av beslut om riksfärdtjänst och färdtjänst samt för att öka rättssäkerheten för
kommunens medborgare. Dessutom för att förenkla för resenärerna och övrig
administration samt att minska kostnaderna.
Social- och omsorgsförvaltningen anser att de föreslagna tillämpningarna bör
antas.
Pensionärsrådet har inte några synpunkter på förslaget.
Beslutsgång
Per Svensson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i
ärendet.

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 10
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2018-01-17 § 18
Tjänstutlåtande 2019-01-10 med bilagor

Beslutet skickas till
Samrådsgruppen för anropsstyrd trafik i Gävleborgs län
X-trafik
Social- och omsorgsnämnden
Pensionärsrådet

Justerandes signatur
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Dnr 2019-000032 - 430

Rapportering av genomförda åtgärder i
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att återrapportera kommunens åtgärdsarbete enligt bifogat enkätsvar.
Sammanfattning
Återrapportering av åtgärdsarbete enligt förvaltningsplan Bottenhavets
vattendistrikt 2016-2021 ska vara vattenmyndigheterna tillhanda senast 28 feb
2019. Åtgärdsprogrammet för kommuner omfattar åtta åtgärder som berör
olika förvaltningar. Återrapporteringen är indelad i nedanstående fyra delar.
Del 1 handlar om miljötillsyn
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag
Del 3 handlar om fysisk planering
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner
Svaren har inhämtats från respektive ansvarig förvaltning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 11
Tjänsteutlåtande 20119-01-11
Enkät 2019-01-11

Beslutet skickas till
Åsa Terent

Justerandes signatur
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Dnr 2013-000156 - 106

Redovisning för Biogas i Mellannorrland AB perioden
1/1 till 1/6 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunens ombud vid extra bolagsstämma i Biogas Mellannorrland AB
följer revisorns förslag och beviljar styrelsen och VD ansvarsfrihet för perioden
1 januari 2018 till 1 juni 2018.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 om att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att avveckla kommunens engagemang i Biogas i Mellannorrland AB
(BiMAB). Övriga delägare, Sundsvalls kommun och Östersunds kommun,
fattade motsvarande beslut 2017-12-18 och 2018-02-08.
På BiMAB:s årsstämma 2018-05-15 beslutades att bolaget skulle träda i frivillig
likvidation. Beslutet anmäldes till Bolagsverket som 2018-06-01 utsåg Robert
Persson, Norrlandsadvokaterna, till likvidator.
Styrelsen och VD hade ansvaret för bolaget fram till Bolagsverkets beslut och
ska därför lämna en redovisning för perioden 1/1 till 1/6 2018.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 13
Tjänsteskrivelse 2018-12-18
Redovisning 2018-12-18
Granskningsrapport 2018-12-18
Revisionsberättelse 2018-12-18

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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Dnr 2018-000618 - 732

Revidering av värdighetsgarantierna
Kommunstyrelsen beslutar
att anta den uppdaterade versionen av värdighetsgarantierna,
att dela upp dem i en garanti för hemtjänst och en för äldreboenden, samt
att uppdra till social- och omsorgsnämnden att fortsättningsvis själva besluta
om ändringar i värdighetsgarantierna.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika Söderström (C), Anton Stark
(C), Ulrica Högberg (V), Alf Norberg (V) och Patrik Nilsson (SD).
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande
Sedan 2011 finns en bestämmelse i Socialtjänstlagen (2001:453) om en nationell
värdegrund för äldreomsorgen.
Under 2012 antog Kommunfullmäktige lokala värdighetsgarantier för
äldreomsorgen (Dnr 2012-201-0039) baserade på den nationella värdegrunden.
Syftet med lokala värdighetsgarantierna är att ge kunder/brukare en
kvalitetshöjning utöver vad som är lagstadgat. Någon översyn av de lokala
värdighetsgarantierna har inte gjorts sedan de antogs i kommunfullmäktige. I ett
beslut i Social- och omsorgsnämnden om att aktivt anställa vårdbiträden (Dnr
2017-000422-790) uppdrogs till förvaltning att göra en översyn av
värdighetsgarantierna och där beakta uppgiftsförskjutning. Värdegrunden lyfter
normer och etiska värderingar i omsorgen av de äldre. Syftet med de lokala
värdighetsgarantierna är att tydliggöra för brukarna vad de kan förvänta sig av
äldreomsorgen. Av de nuvarande värdighetsgarantierna är det två som inte är
möjliga att uppfylla eftersom förutsättningarna har förändrats. Därför behöver
dessa ersättas för att fortsätta att ge ett mervärde för brukarna. Om garantierna
inte uppfylls eller om det finns ett missnöje med någon av dem kan
kunderna/brukarna lämna synpunkter. Synpunkter kan lämnas via webben,
skriftlig eller muntligt till personal inom äldreomsorgen.
Förändringen är framförallt en satsning på värdighet, en möjlighet att få träffa
andra likasinnade människor och få möjlighet att knyta nya kontakter.
Pensionärsrådet har inge synpunkter på förslaget.
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till revidering av utbildningsnivå och olika
garantier för hemtjänst och äldreboenden, men yrkar att timmen för social
samvaro och utevistelse ska vara kvar samt yrkar avslag på tredje att-satsen d.v.s
avslag till att uppdra till social- och omsorgsnämnden att fortsättningsvis själva
besluta om ändringar i värdighetsgarantierna.
Henrik Persson (S), Jonas Holm (M) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Ulrica Högbergh (V) yrkar avslag på tredje att-satsen, d.v.s avslag till att uppdra
till social- och omsorgsnämnden att fortsättningsvis själva besluta om ändringar
i värdighetsgarantierna.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Caroline Schmidts förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Caroline
Schmidts förslag om att timmen för social samvaro och utevistelse ska vara
kvar, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i att-sats ett och två d.v.s att anta den uppdaterade versionen
av värdighetsgarantierna samt att dela upp dem i en garanti för hemtjänst och
en för äldreboenden, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer till sist proposition om bifall eller ej till allmänna
utskottets förslag i tredje att-satsen d.v.s till att uppdra till social- och
omsorgsnämnden att fortsättningsvis själva besluta om ändringar i
värdighetsgarantierna, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Peter Åkerström (KD) och Lars Sjögren (L) önskar få noterat till protokollet att
de stödjer Caroline Schmidts förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 14
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2018-11-22 §197
Tjänsteutlåtande 2018-11-28
Värdegarantier för äldreboende 2018-11-28
Värdegarantier inom hemtjänst 2018-11-28

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000467 - 106

Rättelse i samverkansavtalet för gemensamma
nämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att ordet förpliktiga ersätts med erbjuda i samverkansavtalet för Gemensam
nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd, 11 § Externa utförare
av hälso- och sjukvård.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 26 november 2018 § 151 att godkänna nytt
samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd från och med 1 januari 2019.
Region Gävleborg har upptäckt en felskrivning i samverkansavtalet § 11 och
önskar att samtliga deltagande kommuner antar den nya lydelsen.
"11 § Externa utförare av hälso- och sjukvård
Om kommunen eller Region Gävleborg tecknar avtal med extern utförare om
att på region Gävleborgs eller kommunernas uppdrag utföra hälso- och
sjukvård där hjälpmedelsförsörjning ingår ska Region Gävleborg eller
kommunerna genom avtal erbjuda (tidigare förpliktiga) entreprenör att
samverka med hjälpmedelsverksamheten under samma förutsättningar som för
regionens eller kommunernas enheter. Om ett sådans avtal tecknas bör
beskrivning av konsekvenserna samt uppföljning ske. "
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 15

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000653 - 109

Nomineringsanmodan Sveriges Miljökommuner
Kommunstyrelsen beslutar
att nominera gruppledare Andrea Bromhed (MP), Mäster Palms gata 2, 824 42
Hudiksvall, till styrelsen för Sveriges Miljökommuner.
Sammanfattning
Den 8 maj 2019 ska Sveriges Miljökommuner (som tidigare hette FAH –
Kommunerna och Miljön) välja styrelse och revisorer för de kommande fyra
åren. Valberedningen i Sveriges Miljökommuner efterlyser därför nomineringar
till dessa uppdrag.
Styrelsen ska bestå av personer som, i egenskap av förtroendevalda politiker
eller anställda tjänstemän, är ledande företrädare för sina kommuner /
nämnder.
Beslutsunderlag
Nomineringsanmodan

Beslutet skickas till
Andrea Bromhed
Sveriges Miljökommuner
Miljöstyrgruppen
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Dnr 2018-000595 - 035

Medborgarförslag att bygga om parkeringar vid
Bankgränd till busshållsplats
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Sören Jonsson, Forsa, föreslår i ett medborgarförslag att centrumhållplatsen vid
Lillfjärden i Hudiksvall flyttas närmare centrum. I förslaget förläggs hållplatsen
till Drottninggatan/Skvallertorget där parkeringsplatser byggs om till
busshållplats.
Kommunstyrelsen har beslutat att flytta centrumhållplatsen till Bankgränd,
omedelbart sydost om det område som medborgarförslaget handlar om. Flera
platser i området har utretts och prövats för att kunna lokalisera en
centrumhållplats, varefter valet har fallit på Bankgränd. Kommunen arbetar
med tidsplanen att en kraftigt förstärkt kollektivtrafik ska kunna införas efter
sommaren 2019. I det ingår att bussarna ska i huvudsak avgå en gång i
halvtimmen mellan Hudiksvall-Delsbo-Ljusdal samtidigt som det införs en
”busspendel” mellan Iggesund och Hudiksvall.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 209
Tjänsteutlåtande 2018-12-04
Medborgarförslag 2018-11-23

Beslutet skickas till
Sören Jonsson
Hans Gyllow

Justerandes signatur
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Dnr 2017-000109 - 008

Motion om vård i livets slutskede i hemmet
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Erika
Söderström (C) och Anton Stark (C) skriftligt. Se bilaga.
Sammanfattning
Bengt-Åke Nilsson (C) har väckt en motion om vård i livets slutskede.
Motionsinlämnaren föreslår att Hudiksvalls kommun återinför yrkesgruppen
undersköterskor med specialistkompetens i vård i livets slutskede i hemmet
samt att medborgare i kommunen ges möjlighet att välja vården i livets
slutskede skall ske, det vill säga även i hemmet.
Social- och omsorgsnämndens yttrande 2018-01-25:
Hudiksvalls kommun hade under en period fram till 2009 undersköterskor i
respektive kommundel som vid behov kunde gå in när insatser i form av vård i
livets slutskede i ordinärt boende behövdes, så kallade hospicegrupper. De fick
utbildning och stöd för uppdraget. Verksamheten höll en hög kvalitet och var
uppskattad av kunder och närstående. Kostnaderna för insatserna var mycket
höga då personal kunde finnas dygnet runt i hemmet under en lång tid, i några
ärenden upp till flera år. Eftersom antalet ärenden varierade kunde det dröja
mellan uppdragen, vilket innebar svårigheter att bibehålla kompetensen.
Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp i Socialtjänstlagen. I 4 kap 1 §
framkommer att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd från kommunen och att den
enskilde genom biståndet ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå. I 4 kap 2 §
framkommer att en kommun alltid, efter en individuell prövning, kan ge bistånd
utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. Hudiksvalls kommun gav
med hospicegrupperna bistånd utöver vad som ingår i begreppet skälig
levnadsnivå genom att ha personal i den enskildes hem hela eller delar av
dygnet. I stället togs en tillämpning fram som beskriver att när den enskildes
omvårdnadsbehov blivit omfattande och den enskilde har önskemål om att
personal ska finnas till hands hela eller delar av dygnet så blir i första hand en
korttidsplats aktuell.
Vid en ansökan görs alltid en individuell prövning utifrån den enskildes behov
och om särskilda skäl föreligger. Det kan innebära att insatser beviljas i ordinärt
boende om korttidsplats inte bedöms tillgodose den enskildes behov för att
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uppnå en skälig levnadsnivå. På Fredens kulle finns korttidsplatser riktade till
målgruppen på Hospice.
Social- och omsorgsnämnden beslutade 25 januari 2018 att föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen. 22 mars 2018 återremitterade
kommunstyrelsens allmänna utskott motionen till social- och omsorgsnämnden
för att utreda ekonomiska konsekvenser och organisatoriska aspekter.
Social- och omsorgsnämndens yttrande 2018-11-22:
Ekonomiska konsekvenser
Att ha en omvårdnadspersonal dygnet runt hos en kund i ordinärt boende
kostar idag 7 120 kronor per dygn. Vid vård i livets slutskede räcker oftast inte
en personal vid omvårdnadsinsatser och förflyttningar så kostnaden per dygn
blir högre. Kostnaden per dygn för en person på Hospiceplats är 1 669 kronor,
beräknat på personalkostnader för omvårdnadspersonal. Se även bilaga.
Den ekonomiska effekten är mycket svår att beräkna, då tiden i dygn för
insatserna aldrig kan förutses. Utöver personalkostnader behöver, för att kunna
bibehålla kompetensen, medel för kontinuerlig handledning och fortbildning
avsättas. Kostnaderna för resor beräknas öka. Dessutom en ökad kostnad för
utökning av enhetschefer, uppskattningsvis 0,5 årsarbetare vilket motsvarar en
kostnad på 320 000 kronor.
Organisatoriska aspekter
En arbetsgrupp för vård i livets slutskede bör organiseras som en grupp med
hela kommunen som ansvarsområde och med en chef. Det innebär att det
krävs en utökning av nuvarande enhetschefsorganisation. Dessutom behövs ett
nära samarbete med Regionens palliativa team.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
Henrik Persson (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 210
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2018-11-22 § 188
Tjänsteutlåtande och bilaga social- och omsorgsförvaltningen 2018-11-28
Protokollsutdrag allmänna utskottet 2018-03-22 § 51
Motion 2017-03-16
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000131 - 008

Motion om längre öppettider på krogarna i Hudiksvalls
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå motionen
Sammanfattning
Den 23 april 2018 väcktes en motion från Adam Rydstedt (M) om längre
öppettider på krogarna i Hudiksvalls kommun. Motionen mynnar ut i följande
alternativ :
1.Hudiksvalls kommun ser över möjligheterna för att tillåta alkoholservering till
kl. 03:00
2. Hudiksvalls kommun ser över möjligheterna att tillåta alkoholservering fram
till kl.03:00 under sommartid
Motionen har skickats på remiss till Social-och omsorgsnämnden, Tekniska
nämnden, Miljö-och räddningsnämnden. Tekniska nämnden har lämnat tillbaka
motionen till kommunstyrelsen utan eget yttrande och de båda andra
nämnderna yrkar avslag på motionens båda alternativ.
Enligt alkohollagen 8 kap 19 § beslutar kommunen under vilka tider
alkoholdrycker får serveras. Om inte kommunen beslutar annat, får servering av
spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker inte påbörjas tidigare
än klockan 11.00 och inte pågå längre än till klockan 01.00. Alkohollagen är en
social skyddslag och vid konflikt mellan näringsfrihet och skydd för människors
hälsa har skyddsaspekten företräde.
I Social- och omsorgsnämndens underlag till yttrande framkommer att polisen i
Hudiksvall inte varken tillstyrker ökade öppettider under sommaren eller övrig
del av året. Vidare att det krävs insatser i form av mer personal på krogarna,
fler ordningsvakter, utbildning av vakter och personal, fler poliser i centrum
samt tätare tillsyn om man ska ha längre öppettider
Miljökontoret påpekar att flera krogar ligger i stadskärnan och störningsrisk
föreligger då det finns många närliggande bostäder. Ljud från människor som
vistas utanför krogen nattetid är en störningskälla redan idag.
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Kommunledningsförvaltningen framhåller att avslagsförslagen ligger helt i linje
med att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala
skadeverkningar. En förlängning av öppettiderna är ett avsteg från
alkohollagens syfte. Dessutom ger det ökade kostnader genom att det krävs mer
resurser.
Beslutsgång
Henrik Persson (S), Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-12-13 § 211
Tjänsteutlåtande 2018-11-14
Protokollsutdrag social- och omsorgsnämnden 2018-10-18 § 174
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2018-10-24
Protokollsutdrag tekniska nämnden 2018-10-29 §117
Tjänsteyttrande miljökontoret 2018-11-05
Motion 2018-03-22

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2018-000210 - 008

Motion om Flytta-hemifrån-bostäder
Kommunstyrelsen beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
En motion har inkommit från Gunnel Nordin (L). Hon vill att Hudiksvalls
kommun tar fram områden i kommunens tätorter där det går att bygga nya
bostäder för ungdomar, samt ser över möjligheterna att hitta privata aktörer
som kan tänkas bygga bostadsområdena eller ser över möjligheterna i
kommunal regi.
Tekniska nämndens yttrande:
Det har byggts alltför få bostäder i Hudiksvalls kommun sedan 1990-talet. Det
uteblivna byggandet har därför skapat en bostadsbrist som ackumulerats under
mer än 25 års tid. Sedan några år tillbaka har bostadsbyggandet kommit igång i
stora delar av kommunen. Den prisnivå som nybyggnationen genererar ligger
dock i regel klart högre än för det befintliga beståndet. Detta innebär att bara en
förhållandevis liten grupp har råd att köpa eller hyra nyproduktion. Det fåtal
som har råd/tar sig råd att köpa nyproduktion lämnar en äldre bostad efter sig
som någon annan kan flytta in i. Enligt teorin kan flyttkedjorna nå hela vägen
till de ungdomar som ska flytta hemifrån.
Det bostadsbyggande som i dagsläget sker på Djupestrand och Parkhyllan samt
kommer att ske på Kattvikskajen med flera platser har därför betydelse även för
den grupp som adresseras i motionen.
Det är givetvis möjligt att bygga billigare bostäder än vad som byggs idag. Det
är dock osäkert i vilken utsträckning man kan bibehålla kvaliteten när det
kommer till utformning, trygghet och social hållbarhet.
Att planera områden för billiga hyresrätter attraherar ofrånkomligen
betalningssvaga grupper. Frågan är bara om det verkligen är önskvärt att
hänvisa dessa grupper till ett och samma område. Risken är att vi, med en god
tanke som grund, istället skapar en bostadssegregation som inte alls är önskvärd
på lång sikt.
Ett bättre alternativ, som ökar bostadsutbudet för nämnda grupper utan att
skapa homogena lågprisområden, är att genom ägarinstruktioner till det
kommunala bostadsbolaget tillse att varje bostadsprojekt innehåller en inte
oväsentlig andel små lägenheter.
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Redan idag prövar emellertid markenheten regelmässigt möjligheten att tillskapa
billiga, mindre bostäder i förekommande bostadsprojekt. Markenheten har
därutöver bland annat ansökt om detaljplaneläggning för bostäder nedanför
Kristineberg och i Helenedal. I de två områdena är det primärt flerfamiljshus
som ska planeras. I dessa områden finns det möjlighet att särskilt titta närmare
på bostäder för unga.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-01-24 § 17
Protokollsutdrag Tekniska nämnden 2018-12-10 § 142
Motion 2018-04-23

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet
Aktuellt vid föregående möte med Hälsingerådet:
. Mikael Löthstam valdes till ny ordförande i Hälsingerådet
. Många nya förtroendevalda i styrelsen
. Verksamhetsplan med ett antal aktiviteter
. Kommunerna presenterade sina kommande egna utmaningar
. Inköp Gävleborg
. Samverkansarbete i en ny ekonomisk förening
Sundsvallsregionen
Aktuellt vid föregående möte med Sundsvallsregionen:
. Många nya förtroendevalda
. Avrapportering från verksamhetsplanen
. Infrastruktur
. Kompetensförsörjning
. Samverkan angående Offentlighetsutbildarna
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Övrig information
Planeringschef Hans Gyllow informerar om den rådande situationen kring
stationshuset i Hudiksvall. Det har pågått en förhandling mellan
fastighetsägaren till stationshuset och Svenska reseterminaler (SRAB). Parterna
är inte överens om ersättningen för att väntsalen ska vara öppen, och detta är
anledningen till att stationshuset är stängt. Kommunen kan inte gå in i en
pågående förhandling som rör två enskilda parter. Järnvägsstationen omfattas
av ett servitut med rätt till väntsal. Det är Trafikverket som är så kallad
härskande fastighet och har möjlighet att åberopa servitutet. Hur detta ska ske
är en fråga som Trafikverket prövar för närvarande.
Kommunledningen följer frågan noga och har börjat titta på alternativa
temporära lösningar för resenärer i avvaktan på att frågan får en lösning.
Om inte frågan kan lösas genom att parterna blir överens avtalsvägen måste
andra långsiktiga åtgärder övervägas för att säkra resenärernas behov av en
fungerande väntsal. En sådan kan vara att uppföra väderskydd med någon form
av värme ute på plattformen om detta är möjligt ur tekniskt och andra
perspektiv. Trafikverket har i uppdrag att studera den möjligheten närmare.
Hans Gyllow informerar även om att kommunledningen har träffat
stationsägaren vid olika tillfällen nu senast den 22 januari då stationsägaren
berättade om framtidsplaner med att bygga en ny väntsal utanför nuvarande
stationshus.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Granskning av dataskyddsarbetet inom kommunstyrelsen.
Dnr 2019-000025 005
2. Ekonomirapporten december 2018, SKL. Dnr 2019-000048 040
3. Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän.
Dnr 2018-000469 162
4. Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Gävleborgs län.
Dnr 2018- 000589 133
5. Överenskommelse LUPP 2019. Dnr 2018-000468
6. Omprövningsbeslut - Ersättning för mervärdesskatt. 2019-000043 049
7. Protokoll Fastighets AB Glysis. 2018-10-15
8. Protokoll AB Hudiksvallsbostäder. 2018-09-14, 2018-10-26 och 2018-12-07
9. Protokoll Hälsingerådet 2018-10-17
10 Protokoll Samordningsförbund Gävleborg- styrelsemöte. 2018-10-19 och
2018-11-30
11.Protokoll Region Gävleborg - FoU Välfärd-Hjälpmedel-RegNetnämnd.
2018-11-16
12. Protokoll - Möte med Världsarvsrådet 2018-09-27
13. Protokoll Regionfullmäktige 2018-10-25
14. Minnesanteckningar från möte om Stationshuset Dnr 2019-000096 299
15. Motion om feministisk självförsvar i skolan Dnr 2016-000178 008
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20, 2018-10-11, 2018-12-13 och
2019-01-24
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2018-12-13

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

52(55)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 35

2019-02-12

Dnr 2016-000185 - 000

Övriga frågor
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå begäran om att ta upp ärendet vid dagens sammanträde, eftersom
information angående kommunens möjlighet att agera redan getts på
sammanträdet..
Sammanfattning
Centerpartiet genom Caroline Schmidt (C) förslår att följande ärende ska tas
upp vid dagens sammanträde:
"-Att kommunen snarast inbjuder aktörer vars kunder/medborgare berörs av
stängningen av Resecentrum i centrala Hudiksvall, till möte för att snarast
försöka lösa den uppkomna situationen."
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Caroline Schmidts
m.fl förslag om att behandla ärendet vid dagens sammanträde, och finner att
kommunstyrelsen avslår detta.
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Dnr 2019-000125 - 102

Val av ledamöter till Äldreutredningen
Kommunstyrelsen beslutar
att till representant för oppositionen i styrgrupp för äldreutredningen utse
Caroline Schmidt (C).
Sammanfattning
Styrgruppen för äldreutredningen består av ansvarigt kommunalråd,
oppositionsråd, social- och omsorgsnämndens ordförande (sammankallande)
och vice ordförande, förvaltningschef, verksamhetschef och kommunchef. Vid
den nya mandatperioden är ansvarigt kommunalråd Jonas Holm (M).
Kommunstyrelsen har att utse en ny representant för oppositionen.

Beslutet skickas till
Styrgrupp för äldreutredningen
Caroline Schmidt
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Dnr 2019-000084 - 022

Instruktion för kommundirektör
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa instruktion för kommundirektören.
Sammanfattning
Av den nya kommunallagen 7 kap, som gäller från och med den 1 januari 2018
(SFS 2017:725), framgår följande:
Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör som ska ha den ledande
ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning som finns
under styrelsen. Vidare ska kommunstyrelsen i en instruktion fastställa hur
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också
fastställa direktörens övriga uppgifter. Instruktionen ska årligen följas upp och
revideras vid behov.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger förslag på instruktion för
kommundirektör.
Beslutsunderlag
Förslag på instruktion för kommundirektör

Beslutet skickas till
Bengt Friberg
Personalenheten
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