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§ 57

2020-06-15

Dnr 2020-000273 - 042

Budget samt skattesats 2021 samt plan för 2022–2024
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen till 21,61,
att fastställa fullmäktiges verksamhetsmål,
att fastställa de finansiella målen för 2021 samt plan för 2022–2024,
att fastställa drift och investeringsbudgeten för 2021 samt plan 2022–2024,
att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram ett reviderat regelverk för
intraprenadverksamheten i kommunen,
att erbjuda någon eller några av kommunens förskolor/skolor att bli
intraprenad,
att samtliga intraprenadavtal skrivs mellan ansvarig nämnd och respektive
enhet,
att avtalen följs upp årsvis av respektive nämnd,
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
upphandla fler tjänster via sociala företag.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för egna förslag reserverar sig
Charliene Kiffer Goude (V), Ulrica Högberg (V), Alf Norberg (V),
Caroline Schmidt (C), Jörgen Bengtson (C), Erika Söderström (C), Anton Stark
(C), Karin Hansson (C), Matts Persson (C),
Patrik Nilsson (SD), Yvonne Andersson (SD) och Stefan Nordin (SD)
Sammanfattning
Föreligger vid sammanträdet förslag på budget och skattesats 2021 samt plan
för 2022--2024 samt uppdrag i samband med budget 2021 från respektive
Socialdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet (majoriteten), Centerpartiet,
Vänsterpartiet samt Sverigedemokraterna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

5(30)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Yrkanden
Mikael Löthstam (S), Jonas Holm (M), Lina Johnsson (MP), Peter Åkerström
(KD) och Andreas Holmberg (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Caroline Schmidt (C) och Anton Stark (C) yrkar bifall till Centerpartiets
budgetförslag.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Charliene Kiffer Goude (V), Alf Norberg (V) och Ulrica Högberg (V) yrkar
bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till kommunstyrelsens
förslag, dels till Centerpartiets förslag, dels till Sverigedemokraternas förslag och
dels till Vänsterpartiets förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 56
Budget och skattesats 2021 samt plan för 2022–2024 samt uppdrag i samband
med budget, från S, M och MP
C:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024
V:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024
SD:s förslag till budget 2021 samt plan för 2022–2024

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Revisorerna
Ekonomienheten
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§ 58

2020-06-15

Dnr 2020-000318 - 252

Köp av fastigheten Avholm 2:2, Avholmsberget.
Kommunfullmäktige beslutar
att köpa fastigheten Avholm 2:2 i Bjuråker för 3,8 Mkr, samt
att finansiering sker ur eget kapital.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun föreslås förvärva fastigheten Avholm 2:2, Avholmsberget,
för 3 800 000 kr. Syftet är att säkra allmänhetens långsiktiga tillgång till det
attraktiva utsiktsområdet och samtidigt möjliggöra för fortsatt
restaurangentreprenad.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S), Caroline Schmidt (C), Yvonne Andersson (SD), Anton
Stark (C), Peter Åkerström (KD) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 57
Skrivelse 2020-06-08
Köpekontrakt per den 2020-06-05

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
Planeringschefen
Axel Ove Östberg
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§ 59

2020-06-15

Dnr 2020-000061 - 015

Handlingsprogram - Lag om skydd mot olyckor
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Sammanfattning
Norrhälsinge räddningstjänst har upprättat ett förslag till handlingsplan enligt
lag om skydd mot olyckor för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram
som beskriver målen för kommunens förebyggande verksamhet gällande de
risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett
handlingsprogram för kommunens förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i
fredstid som under höjd beredskap.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring räddningstjänst och
säkerhetsfrågor. För säkerhetsfrågor är respektive kommunstyrelse ansvarig.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har valt ett gemensamt program för
det förebyggande arbetet och för räddningsinsats. Fokus ligger på respektive
verksamhetsansvar och förmåga att förhindra brand och oönskade händelser.
Kommunfullmäktige i Hudiksvall ansvarar för handlingsprogrammet och miljöoch räddningsnämnden har delegation på att minst en gång under
mandatperioden följa upp, utvärdera och revidera handlingsprogrammet.
Förslaget har varit ute på remiss och har reviderats utifrån remissinstansernas
yttranden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen/ allmänna utskottets protokoll 2020-05-12 § 49
Handlingsprogrammet
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 2020-03-26 § 5

Beslutet skickas till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
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§ 60

2020-06-15

Dnr 2019-000831 - 007

Granskningsrapport av tekniska nämndens styrning
och uppföljning samt kontroll av leverantörer
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna tekniska nämndens yttrande till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat tekniska nämndens styrning och
uppföljning samt kontroll av leverantörer. Kommunfullmäktige har beslutat att
uppdra åt tekniska nämnden att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars 2020.
Tekniska nämndens yttrande:
De förbättringar som föreslås i rapporten, att uppsatta mål i högre grad än idag
ska ha ett målvärde och vara lättare att följa upp, är relevanta och tekniska
nämnden kommer att sträva efter att detta ska uppnås.
Uppföljning och rapportering bedöms som tillräcklig, men nämnden kan enligt
rapporten i större utsträckning aktivt agera utifrån rapporteringen, exempelvis
med arbetet med att få en budget i balans genom att definiera prioriteringar och
ambitionsnivå. Denna rekommendation tar nämnden med sig i fortsatt arbete.
En stor utmaning är att få en budget i balans då vinterväghållningen historiskt
mer eller mindre medvetet har underbudgeterats, men att det nu inte finns
samma acceptans för detta.
De rekommendationer som anges gällande inköp och uppföljning kommer
tekniska nämnden att jobba vidare med tillsammans med övriga nämnder i
samband med att en ny inköpsorganisation formeras och nya och
förhoppningsvis bättre arbetssätt utformas. Otydligheter i ansvar behöver
klargöras och bättre rutiner för uppföljning behövs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 29
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 41
Tekniska nämndens protokoll 2020-02-10 § 13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 375
Granskningsrapport och missiv 2019-11-28
Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Tekniska nämnden
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§ 61

2020-06-15

Dnr 2019-000832 - 007

Granskningsrapport av byggnadsnämndens ledning,
styrning och kontroll
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna byggnadsnämndens yttrande till revisionen
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat byggnadsnämndens ledning,
styrning och kontroll. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt
byggnadsnämnden att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 30 mars 2020.
Byggnadsnämnden har avgivit ett yttrande där revisionsrapporten anses vara
besvarad och att nämnden arbetar vidare med de frågeställningar som
framkommit.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 119
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 113
Byggnadsnämndens yttrande
Missiv gransknings av byggnadsnämnden
Granskningsrapport-Byggnadsnämnden

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Byggnadsnämnden
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§ 62

2020-06-15

Dnr 2020-000152 - 169

Krisplan Pandemi
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna justeringen i Krisplan Pandemi.
Sammanfattning
En kommunövergripande plan har tagits fram i syfte att skapa beredskap för att
kunna hantera en pandemi, vilket är en omfattande spridning av en helt ny typ
av smittsam sjukdom. Planen beskriver kommunens krisorganisation, ledning
och styrning samt prioriterade områden vid en pandemi.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2020 beslutades det om en
återremiss för att synkronisera pandemiplanen med krisledningsplanen och
delegationsordningen.
Förvaltningen föreslår att texten under rubrik 4.1 Olika lägen i
krisledningsarbetet i pandemiplanen ändras så att den överensstämmer med
delegationsordningen och krisledningsplanen enligt följande;
Kommundirektören eller ersättare kan i samråd med kommunstyrelsens
ordförande fatta beslut om att gå upp i stabsläge vid händelser samt att avsluta
stabsläge.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 60
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 139
Tjänsteutlåtande
Pandemiplan
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 43

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Kommundirektören
Stabschefen
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§ 63

2020-06-15

Dnr 2020-000319 - 401

Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för
Hudiksvalls kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att förbud mot förtäring av viss alkohol på offentlig plats även innefattar
Furulund, Varvet och Köpmanberget enligt bilaga.
Sammanfattning
Förtäring av viss alkohol på offentlig plats, annat än i samband med tillåten
utskänkning, är inte tillåten enligt de områden som anges i Hudiksvalls
kommuns lokala ordningsföreskrifter 12 §.
Kommunledningsförvaltningen har i samverkan med Polisen bedömt att det
finns behov ur ordningssynpunkt att utvidga området för centrala Hudiksvall
till att även omfatta Furulund, Varvet och Köpmanberget, se bilaga. Förbudet
är särskilt motiverat i dessa områden ur ordningssynpunkt.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 61
Tekniska nämndens protokoll 2020-06-08
Tjänsteutlåtande
Allmänna lokala ordningsföreskrifter
Kartbilagor

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Tekniska nämnden
Polisen
Länsstyrelsen
Kommunikationschefen
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§ 64

2020-06-15

Dnr 2020-000218 - 010

Fortsatt handelsstrategi. Nuvarande handelsstrategi
gäller 2013–2020
Kommunfullmäktige beslutar
att förlänga nuvarande handelsstrategi till senast år 2023,
att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en ny handelsstrategi för
Hudiksvalls kommun, samt
att en uppföljning av arbetet med ny handelsstrategi regelbundet ska redovisas i
plan- och utvecklingsutskottet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2013 en handelsstrategi att gälla fram till och med år
2020, dvs samma slutår som då gällde för kommunens vision. Strategin har som
mål att Hudiksvall ska vara Hälsinglands ledande handelscentrum. En rad olika
områden ryms i strategin såsom utveckling av handeln i staden,
landsbygdshandel, bostadsnära handel, externhandel, miljö och trafik kopplat
till handel m m.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny handelsstrategi. I detta arbete
bör olika parter utanför kommunen medverka för att strategin ska bli så bra
som möjligt samtidigt som genomförandet underlättas. När handelsstrategin tas
fram finns stor anledning att ta hänsyn till hur nu rådande Coronapandemi
påverkar bland annat förutsättningar för handel samt konsumtionsmönster.
I avvaktan på att en ny strategi tas fram förlänga den nuvarande strategin till
senast år 2023.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen protokoll 2020-06-09 § 68
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2020-04-28 § 41
Handelsstrategi 2013–2020

Beslutet skickas till
Planeringschefen
Stabschefen
Kommundirektören
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§ 65

2020-06-15

Dnr 2020-000255 - 003

Ändring i reglementet för företagshälsovårdsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kompletteringen av reglementet för företagshälsovårdsnämnden
Sammanfattning
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse så att nämnden får
besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor.
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att alla kommuner
som ingår i nämnden tar beslut om detta i kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 6 kap 24 § ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på
distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande: Ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 66
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 144
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Reglemente 2020-05-04
Missiv 2020-04-30
Tjänsteskrivelse Region
Beslutet skickas till
Företagshälsovårdsnämnden
Regionstyrelsen
Stabschefen
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§ 66

2020-06-15

Dnr 2020-000272 - 003

Ändring i reglementet för gemensamma nämnden för
hjälpmedel, FoU Välfärd, Regnet och HelGe
Kommunfullmäktige beslutar
att anta kompletteringen av reglementet för gemensamma nämnden för
hjälpmedel, FOU Välfärd, Regnet och Helge
Sammanfattning
Reglementet föreslås kompletteras med en bestämmelse så att nämnden får
besluta att ledamöter får delta i sammanträden på distans, om detta sker genom
ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra och delta på lika villkor.
På grund av utbrottet av covid-19 orsakat av det s.k. coronaviruset sker många
politiska sammanträden idag på distans. För att nämndens ledamöter ska kunna
närvara vid sammanträdet och fatta beslut på distans krävs att alla kommuner
som ingår i nämnden tar beslut om detta i kommunfullmäktige.
Enligt kommunallagen 6 kap 24 § ska fullmäktige besluta i vilken utsträckning
ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. Deltagande på
distans ska ske på det sätt som anges i 5 kap. 16 §. En ledamot som deltar på
distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.
Av 5 kap. 16 § kommunallagen framgår följande: Ledamöter får delta i
fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på
lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
fullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 67
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 145
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Tjänsteskrivelse Region Gävleborg 2020-04-30
Reglemente 2020-05-04
Beslutet skickas till
Gemensamma nämnden för hjälpmedel, FOU Välfärd, Regnet och
Helge
Regionstyrelsen
Stabschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 67

2020-06-15

Dnr 2020-000194 - 042

Årsredovisning 2019, kommunala bolagen
Kommunfullmäktige beslutar
att anse att bolagen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga bolagens årsredovisningar till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fem helt kommunalägda bolag, Fastighets AB Glysis,
Glysisvallen AB, Hudiksvalls bostäder, Hudiksvalls Näringslivs AB och Forsså
Gruppen AB. Dessutom är kommunen delägare i två bolag, Fiberstaden AB
och Visit Glada Hudik AB.
Enligt kommunallagen 10 kap 3 § ska kommunfullmäktige
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,
3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas,
5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal
lämnas över till privata utförare.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om bolagens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt.
Bolagen har inkommit med årsredovisningar, förvaltningsberättelse och
revisionsrapporter och granskning har genomförts av förvaltningen.
Bedömningar är att samtliga bolag bedrivit verksamhet som är förenligt med
kommunfullmäktiges uppdrag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-06-15

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 63
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 141
Tjänsteutlåtande
Revisionsberättelse Glysisvallen AB
Årsredovisning Glysisvallen AB
Årsredovisning Fiberstaden AB
Granskningsrapport Fastighets AB Glysis
Revisionsberättelse Fastighets AB Glysis
Årsredovisning Fastighets AB Glysis
Årsredovisning AB Hudiksvallsbostäder
Årsredovisning Visit Glada Hudik AB
Årsredovisning Hudiksvalls Näringslivs AB
Årsredovisning Forsså Gruppen

Beslutet skickas till
Samtliga bolag
Stabschefen
Ekonomienheten
Kvalitetsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 68

2020-06-15

Dnr 2020-000240 - 042

Årsredovisning 2019, Hälsinglands museum
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019,
att anse att Stiftelsen bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga Stiftelsens årsredovisning och revisionsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har Stiftelsen Hälsinglands Museum tillsammans med
Region Gävleborg. Parterna utser styrelsens ledamöter enligt proportionalitet.
En verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse för 2019 har
inkommit till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om stiftelsens verksamhet varit förenligt
med ändamålet som kommunfullmäktige fastställt och dels varit förenligt med
de kommunala befogenheterna.
I stadgarna framgår ändamålet med verksamheten.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att verksamheten bedrivits
enligt stadgarna och varit förenligt med de kommunala befogenheterna.
Yrkanden
Alf Norberg (V) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i
ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 64
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 142
Tjänsteutlåtande 2020-05-12
Årsredovisning 2019
Revisionsberättelse 2019
Verksamhetsberättelse 2019
Beslutet skickas till
Stiftelsen för Hälsinglands museum
Stabschefen

Justerandes signatur

Ekonomienheten
Kvalitetsstrategen

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 69

2020-06-15

Dnr 2019-000824 - 102

Val av ny revisor i kommunrevisionen
Kommunfullmäktige beslutar
att ny revisor i kommunrevisionen utses vid senare tillfälle
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 oktober 2019, att
entlediga Britta Svalfors (L) från uppdrag som revisor i kommunrevisionen.
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27 § 48
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 70

2020-06-15

Dnr 2020-000094 - 106

Val av huvudman till Hälsinglands sparbank 2020–2024
Kommunfullmäktige beslutar
att till huvudman i Hälsinglands sparbank 2020–2024 utse Mats Guldbrand (C),
Dalgatan 1B, 824 42 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg huvudmän i Hälsinglands sparbank 2020–2024, vid
sitt sammanträde 2020-04-27 § 47. En plats blev vakant. Kommunfullmäktige
har att utse en huvudman till.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27 § 47
Skrivelse från Hälsinglands sparbank

Beslutet skickas till
Mats Guldbrand
Hälsinglands sparbank
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 71

2020-06-15

Dnr 2020-000304 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Social- och omsorgsnämnden, John Anttila (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla John Anttilas anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
social- och omsorgsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Therése Skog (SD), Lingonvägen 25, 824 33 Hudiksvall.
Sammanfattning
John Anttila (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Avsägelse

Beslutet skickas till
John Anttila
Therese Skog
Social- och omsorgsnämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 72

2020-06-15

Dnr 2020-000316 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i kommunfullmäktige, Alf Lindgren (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Alf Lindgrens anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, samt
att hos länsstyrelsen anhålla om en ny sammanräkning.
Sammanfattning
Alf Lindgren (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran

Beslutet skickas till
Alf Lindgren
Länsstyrelsen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 73

2020-06-15

Dnr 2020-000317 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i kultur- och fritidsnämnden, Alf Lindgren (SD)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Alf Lindgrens anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Håkan Berglöf (SD),
Sammanfattning
Alf Lindgren (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran

Beslutet skickas till
Håkan Berglöf
Kultur- och fritidsnämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(30)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 74

2020-06-15

Dnr 2020-000324 - 102

Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen, Erika Söderström (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Erika Söderströms anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i kommunstyrelsen,
att till ny ledamot utse Karin Hansson (C), Långede 116, 824 73 Delsbo, samt
att till ny ersättare (efter Karin Hansson) utse Jörgen Bengtson (C),
Kungsgården Långvind, 825 96 Enånger.
Sammanfattning
Erika Söderström (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran

Beslutet skickas till
Erika Söderström
Karin Hansson
Jörgen Bengtson
Kommunstyrelsen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 75

2020-06-15

Dnr 2020-000325 - 102

Begäran om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige, Erika Söderström (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Erika Söderströms anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i kommunfullmäktige, från 16 juni 2020, samt
att hos länsstyrelsen anhålla om en ny sammanräkning.
Sammanfattning
Begäran om entledigande från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige,
Erika Söderström (C) från och med 2020-06-16.
Beslutsunderlag
Begäran

Beslutet skickas till
Erika Söderström
Länsstyrelsen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 76

2020-06-15

Dnr 2020-000326 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder, Thorbjörn
Jonsson (V).
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Thorbjörn Jonssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i styrelsen för AB Hudiksvallsbostäder, samt
att till ny ersättare utse Susanne Lundin (V), Olnirsvägen 62 B, 824 71 Delsbo.
Sammanfattning
Thorbjörn Jonsson (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Begäran

Beslutet skickas till
Thorbjörn Jonsson
Susanne Lundin
Hudiksvallsbostäder
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 77

2020-06-15

Dnr 2019-000743 - 035

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt
många röster
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag nr 1 får framställas och skickas till tekniska nämnden för
handläggning och beslut, samt
att medborgarförslag nr 2 får framställas och skickas till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
1. Elektroniskt medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på
Tingsvägen. Dnr 2020–000066
2. Elektronisk medborgarförslag om restaurering av Subbackbron.
Dnr 2020–000065
Beslutsunderlag
Elektroniska medborgarförslag

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Stabschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 78

2020-06-15

Dnr 2020-000188 - 169

Redovisning av beslut tagna av krisledningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
1. Särskilda medel avsatt för Covid -19. Dnr 2020-000258 049
2. Inköp av munskydd av beredskapsskäl Covid -19. Dnr 2020-000259 026
3. Gåva till personalen. Dnr 2020-000261 028
4. Ordförandebeslut om tillägg till lokala ordningsföreskrifter.
Dnr 2020-000319 401

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 79

2020-06-15

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning
1. Kultur- och fritidsnämndens rapport om Barns och ungas delaktighet i
kommunala vardagsmiljöer och beslutsprocesser. Dnr 2020-000260
2. Rapportering kvartal 1 2020 - ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Dnr
2020:000267

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 80

2020-06-15

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-31 och 2020-05-05
Tekniska nämnden 2020-05-04
Social- och omsorgsnämnden 2020-03-13
Lärandenämnden 2020-04-14, 2020-04-30, 2020-05-06

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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