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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Information om ny företagshälsovård.
Upphandlingen av ny företagshälsovård är genomförd. Personalstrateg
Mats Dahl informerar om det nya avtalet.

ÄRENDE 3
Redovisning av enkät – Arbetsplatsens psykosociala puls.
I maj 2009 genomfördes en enkätundersökning om arbetsplatsens
psykosociala puls. Enkäten gick till samtliga anställda i kommunen.
Personalstrateg Mats Dahl presenterar en sammanställning av
enkätsvaren.

ÄRENDE 4
Revidering av Översiktsplan 2004.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg går igenom uppdraget att
anpassa Översiktsplan 2004 för framtida utvecklingsområden.

ÄRENDE 5
Åtgärder skog.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
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ÄRENDE 6
Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.
Fullmäktige har lämnat ett uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden (nu omsorgs- och lärandenämnden) att
pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen, fullmäktiges
§ 71/2008.
1 juli 2009 antog riksdagen Lagen om valfrihet (LOV) som bl.a. innebär
rätten att välja utförare utifrån beviljat behov av stöd.
På omsorgs- och lärandenämndens uppdrag har ett projekt pågått
under 2009 där regler och rutiner har tagits fram för att möjliggöra
alternativa utförare inom hemtjänsten.
Ett av nämndens mål har varit att ”i början av år 2010 skall
valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen ha ökat”.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige i enlighet
med LOV-lagstiftningen, införa möjlighet för privata utförare inom
hemtjänsten. Detta ska ske senast 1 maj 2010 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 140/2009).
2. Protokoll från gemensam samverkan för omsorgs- och
lärandenämnden 2009-11-13.

ÄRENDE 7
Ägardirektiv till kommunala bolag för extraordinära händelser.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har uppmärksammat
behovet av att se över kommunernas ägardirektiv för de kommunala
bolagen med anledning av lagstadgad Risk- och sårbarhetsanalys.
För helägda kommunala bolag kan kommunen inom ramen för
gällande lagstiftning genom ägardirektiv bestämma vilken roll dessa
skall ha vid extraordinära händelser.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att
kommunstyrelserna i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner beslutar
om en översyn av ägardirektiv avseende på bolagens roll och ansvar
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Nämnden
föreslår vidare att kommunstyrelserna i Hudiksvall och Nordanstig att
de nya ägardirektiven skall vara fastställda till bolagsstämmorna 2011
(norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens protokoll § 81/2009).

ÄRENDE 8
Redovisning av arbetsprocessen kring bostadsanpassning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog i § 122/2009 till förvaltningen
att på nästa sammanträde redovisa arbetsprocessen kring
bostadsanpassning.

ÄRENDE 9
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond.
Emelie Edlund ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond för
sina studier vid Jägmästarprogrammet på Sveriges Lantbruks
Universitet i Umeå.
Per och Anna Sundins fond utdelar bidrag till ungdomar boende inom
Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och
jordbruksnäringen.
Emelie Edlund har tidigare beviljats bidrag, då för studier på
gymnasienivå.
Förslag till beslut
1. Bevilja Emelie Edlund bidrag med 5 000 kronor per termin under
läsåret 2009/2010 ur Per och Anna Sundins fond.
2. Utbetalas mot uppvisande av studieintyg för varje termin.
3. Ny ansökan kan lämnas för varje läsår.
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ÄRENDE 10
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond.
Eva Willing, Strömsbruk ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond för sina studier om hästhållning inriktning trav vid Travskolan
Wången i Nälden.
Eva Willing har tidigare beviljats bidrag.
Förslag till beslut
4. Bevilja Eva Willing bidrag med 5 000 kronor per termin under
läsåret 2009/2010 ur Per och Anna Sundins fond.
5. Utbetalas mot uppvisande av studieintyg för varje termin.
6. Ny ansökan kan lämnas för varje läsår.

ÄRENDE 11
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

