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§ 81

2020-09-28

Dnr 2016-000288 - 003

Ledamöters frågestund
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) har tidigare frågat ansvarigt kommunalråd:
”Biblioteken är en otroligt viktig och fin verksamhet i samhället. Det är en
mötesplats, ett nav för bildning, tillgänglig för alla oavsett ålder, ekonomi eller
kultur.
Min fråga är varför det nu helt plötsligt börjat kosta pengar att gå på toaletten
på Hudiksvalls bibliotek? Om de beror på skadegörelse bör det finnas andra
sätt att lösa detta på. ”
Vid dagens sammanträde hänvisar Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande
Adam Rydstedt (M) till att frågan ligger utanför hans ansvarsområde, då
kulturhuset ligger under kommunalråden.
Svar kommer att ges vid nästa sammanträde.
Sven Bergström Trolin (C) frågar:
För nio år sedan beslutade kommunfullmäktige att bevilja föreningen Iggesunds
IK ett lån på 10 milj kr för att finansiera bygget av Camp Igge. Lånet skulle
börja avbetalas efter fyra år, år 2015. I omgångar har sedan föreningen beviljats
uppskov med avbetalningarna eftersom man inte klarat av att leva upp till
avtalet och överenskommelsen om att påbörja avbetalningen. Nu föreslår
kommunledningen att lånet i stället ska börja efterskänkas.
Jag undrar hur kommunstyrelsens ordförande ser på respekten för avtal och
överenskommelser och likabehandlingen av kommunens olika föreningar. Om
andra föreningar, i Forsa, Delsbo, Näsviken eller Enånger fått låna
kommunpengar för att investera i något stort men inte får ihop sin ekonomi
kanske för att man lagt pengar på dyra spelarköp eller något annat, kommer
kommunledningen att vara lika överseende och generös mot dessa föreningar?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam svarar:
Detta var en annan typ av satsning än bidrag/lån till andra föreningar. Detta var
en näringspolitisk satsning med inriktning idrottsturism för att gynna turism,
arbetstillfällen mm. Kommunen har pantbrev i anläggningen som en säkerhet.
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Anton Stark (C) frågar kommunalråd Jonas Holm (M):
Under förra veckan presenterade Svenskt näringsliv sin ranking över
företagsklimatet bland Sveriges kommuner. Där landade Hudiksvalls kommun
på plats 245 av 290 kommuner.
I moderaterna i Hudiksvalls kommunala handlingsplan för mandatperioden står
det:
"Hudiksvalls företagsklimat måste förbättras genom att underlätta för de lokala
företagen att växa och även locka nya etableringar till kommunen."
Moderaterna är nu en del av majoriteten och jag undrar därför:
Upplever du att ni gjort tillräckligt för att få ett bättre företagsklimat i
Hudiksvalls kommun och har majoriteten någon plan för att vända denna
negativa utveckling?
Kommunalråd Jonas Holm svarar:
Svenskt näringslivs mätning är en av flera mätningar. Insiktsmätningen är en
annan. Det är inte säkert att detta resultat visar hela verkligheten. Detta är dock
inte en bortförklaring.
Attityder, bemötande och kompetens går inte att vända för en kort tid. Vi är
inte nöjda med siffrorna där de är idag. Vi hoppas siffrorna ser bättre ut 2021
bland annat efter en mängd åtgärder i anledning av Corona, bland annat med
uteserveringarnas öppettider, framskjutna tider för företagen av betalningar av
avgifter och fakturor.
Vår inriktning är att förbättra oss avsevärt till nästa mätning, vi fortsätter vårt
målmedvetna arbete där kommunledning och HNA arbetar tillsammans med
dessa frågor.
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§ 82
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Dnr 2020-000248 - 042

Bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns donationsförvaltning, samt
att för stiftelserna Iggesundsbruks stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendium 2
och Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse utse PWC till revisionsbolag i
likhet med Hudiksvalls donationsstiftelser.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen överlämnar bokslut 2019 för Hudiksvalls kommuns
donationsförvaltning.
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Då Per Månsson avgår som revisor för samtliga stiftelser så föreslås att PWC
utses till revisionsbolag för de stiftelser som har haft personvald revisor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-06-09 § 56
Allmänna utskottets protokoll 2020-05-19 § 140
Tjänsteutlåtande 2020-04-28
Årsredovisning Stiftelsen Lehmans lärarstipendium 2 2020-04-28
Årsredovisning AB Iggesundsbruks stipendiestiftelse 2020-04-28
Bokslut Hudiksvalls kommuns allmänna hjälpstiftelse 2020-04-28
Bokslut Hudiksvalls kommuns donationer 2020-04-28

Beslutet skickas till
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

8(53)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000315 - 045

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat för
Kommuninvest i Sverige AB
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4
september 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Hudiksvalls kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att
Kommuninvest äger företräda Hudiksvalls kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande
borgenärer,
att Hudiksvalls kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av
Hudiksvalls Kommun den 11 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan
Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer
skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt
Borgensförbindelsen, alltjämt gäller,
att Hudiksvalls kommun bekräftar garantiavtalet undertecknat av Hudiksvalls
kommun den 11 oktober 2011, vari Hudiksvalls kommuns ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller,
samt
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och ekonomichef Kent
Lundquist, att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med
anledning av detta beslut.
Sammanfattning
Hudiksvalls Kommun blev medlem i Kommuninvest ekonomisk förening 2006
i samband med detta tecknades en borgensförbindelse. För att Kommuninvest
ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden finns i föreningens stadgar
som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar, enligt separat tecknad
borgensförbindelse, ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld, för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Hudiksvalls kommun utfärdade sin
borgensförbindelse i september 2006 och har bekräftat den genom beslut i
fullmäktige i september 2015.
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Samtliga medlemmar har utöver borgensförbindelsen, även tecknat ett
regressavtal som reglerar medlemmarnas inbördes ansvar för borgensåtagandet
och ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat. Även dessa avtal är av avgörande
betydelse för medlemskapet i föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests
verksamhet. Regressavtalet och Garantiavtalet undertecknades i oktober 2011.
Ovanstående innebär inget utökat medlemsansvar, då den solidariska borgen
som redan idag innebär ett totalansvar, inte ändras.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år från den dag åtagandet
ingicks. För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen ska
bekräftas i samband med avtalen. På detta sätt behöver endast en bekräftelse
göras som förlänger såväl avtalen som borgensförbindelsen i ytterligare tio år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 155
Tjänsteutlåtande
Skrivelse

Beslutet skickas till
Kommuninvest i Sverige AB
Ekonomienheten
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§ 84
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Dnr 2020-000386 - 007

Uppföljning av granskning av lärandenämndens
avseende ansvarsutövande och IT i skolan
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till lärandenämnden att lämna yttrande, över revisionens slutsatser
och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den
23 november 2020.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en uppföljning av granskning 2018
avseende lärandenämndens ledning styrning och uppföljning samt elevers
måluppfyllelse avseende kunskapsmål samt granskning 2016 av IT-hanteringen
inom undervisningsverksamheten.
Gjorda iakttagelser har lämnats över till kommunfullmäktiges presidium för
fortsatt hantering.
Kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av
revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till
kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen
eller nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i
kommunfullmäktige och följas av debatt.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Missiv

Beslutet skickas till
Lärandenämnden
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2020-09-28

Dnr 2020-000385 - 007

Uppföljning av sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen,
lärandenämnden och social- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att lämna yttrande, över revisionens slutsatser
och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den
23 november 2020.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en uppföljning av granskning 2016
avseende sjukfrånvaro inom kommunstyrelsen, lärandenämnden och socialoch omsorgsnämnden
Gjorda iakttagelser har lämnats över till kommunfullmäktiges presidium för
fortsatt hantering.
Kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av
revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till
kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen
eller nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i
kommunfullmäktige och följas av debatt.
Beslutsunderlag
Revisionsrapport
Missiv

Beslutet skickas till
Personalenheten
Lärandenämnden
Social- och omsorgsnämnden
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Dnr 2020-000233 - 042

Revisionsrapport årsredovisning 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna kommunstyrelsens yttrande till revisionen
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat Hudiksvalls kommuns
årsredovisning för år 2019. Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt
kommunstyrelsen att lämna yttrande över revisionens slutsatser och
rekommendationer för att behandlas i kommunfullmäktige den 28 september
2020.
Kommunstyrelsen har avgivit ett yttrande där revisionsrapporten anses vara
besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 72
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 159
Tjänsteutlåtande 2020-05-11
Kommunfullmäktige 2020-04-27 § 38
Rapport 2020-04-17

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
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Dnr 2020-000332 - 214

Detaljplan för Varvet 8:4
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Varvet 8:4.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade 2018-06-12 (§ 61) ett positivt planbesked för en
ändring av gällande detaljplan för fastigheten Varvet 8:4 i syfte att möjliggöra en
utökning av befintlig hotell- och restaurangverksamhet.
Planförslaget skulle innebära att en flytande anläggning med bland annat bastu,
kallbad, spa och konferens möjliggörs väster om den befintliga byggnaden inom
fastigheten Varvet 8:4. Anläggningen skulle till största del anläggas inom
kommunens fastighet Köpmanberget 2:9. Vilket innebär att en
fastighetsreglering kommer att ske av det vattenområdet.
Planförslaget har tidigare varit utställt för samråd mellan 13 januari – 3 februari
2020.
Underrättelse har skickats till sökande och berörda. Planförslaget har funnits
tillgängligt på plan- och bygglovskontorets entré, Håstaängsvägen 3 och vid
kommunens servicecenter, Trädgårdsgatan 4 samt på kommunens digitala
anslagstavla på den egna hemsidan. Under samrådet inkom det tio olika
yttranden till plan- och bygglovskontoret. Yttranden sammanfattades med planoch bygglovskontorets kommentarer redovisade i upprättad
Samrådsredogörelse.
Vidare har planförslaget varit utställt för granskning mellan 27 april – 18 maj
2020. Underrättelse har skickats till sökande och berörda. Planförslaget har
funnits tillgänglig på kommunens digitala hemsida, samt att möjlighet har
funnits att få handlingar skickade till sig vid kontakt med byggnadsnämnden.
Under granskningen inkom det 4 olika yttranden.
Dessa yttranden sammanfattas med plan- och bygglovskontorets kommentarer
redovisade i upprättat Granskningsutlåtande.
Förutsättningar
Området är sedan tidigare detaljplanelagt. Detaljplan för del av Köpmanberget
2:9 i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Detaljplanen vann laga kraft 201510-17 och har en genomförandetid på 5 år. Av översiktsplanen (2008) framgår
att aktuellt området då utgjorde ett utredningsområde och en fördjupad
översiktsplan för Östra hamnområdet upprättades med anledning av detta
under år 2013. Av den fördjupade översiktsplanen för Östra hamnområdet
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pekas delar av området ut för kontor, restaurang och fritidsverksamheter. För
resterande del av området (vattenområdet inom fastigheten Köpmanberget 2:9)
anges ingen särskild användning.
Strandskydd är genom gällande detaljplan upphävt, men återinträder vid en
ändring eller framtagande av en ny detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 86
Planeringsutskottets protokoll 2020-08-25 § 66
Protokoll byggnadsnämndens arbetsutskott 2020-05-25 § 83
Granskningsutlåtande 2020-06-11
Lst Granskningsyttrande 2020-06-11
Planbeskrivning 2020-08-24
Samrådsredogörelse 2020-06-11
Tjänsteyttrande 2020-06-11
Behovsbedömning 2020-06-11
Yttrande tekniska förvaltningen 2020-06-11
Yttrande Lantmäteriet 2020-06-11
Yttrande från Miljökontoret 2020-06-11
Plankarta 2020-08-24

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Länsstyrelsen
Miljökontoret
Lantmäteriet
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Dnr 2020-000235 - 104

Redovisning av partistöd 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna samtliga partiers redovisning av att partistödet använts för sitt
huvudsakliga ändamål och att partistödet betalats ut för 2020 till samtliga partier
som finns representerade i Hudiksvalls kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Enligt Hudiksvalls kommuns reglemente för partistöd och kommunallagen 4
kap 31 § ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som
visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål - att stärka det
politiska partiets ställning i den kommunala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Enligt kommunallagen 4 kap 32 § ska beslut om att betala ut partistöd fattas av
fullmäktige minst en gång per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 79
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 158
Tjänsteutlåtande 30 juni 2020
Redovisning Sverigedemokraterna 20 april 2020
Redovisning Socialdemokraterna 7 maj 2020
Redovisning Centerpartiet 15 maj 2020
Redovisning Liberalerna 19 maj 2020
Redovisning Kristdemokraterna 5 juni 2020
Redovisning Vänsterpartiet 23 juni 2020
Redovisning Moderaterna 24 juni 2020
Redovisning Miljöpartiet 29 juni 2020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Samtliga partier i kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000295 - 109

Demokrativerkstad i kommunen - pilotprojekt
Kommunfullmäktige beslutar
att genomföra pilotprojekt ”Demokrativerkstad”,
att kommunstyrelsen utser 10 förtroendevalda och ersättare för medverkan i
projektet Demokrativerkstad under totalt fyra dagar hösten 2020 och våren
2021, samt
att eventuella kostnader för projektet tas ur kommunstyrelsens konto för
förtroendevalda.
Sammanfattning
För att öka kunskapen bland unga om hur de kan påverka i kommunens
beslutsprocesser föreslås ett pilotprojekt, ”Demokrativerkstad”, under läsåret
2020/2021 för årskurs 7-9 samt gymnasiet. Målet är att deltagande elever
känner lust och inspiration för att delta i den lokala demokratin, får ökad
kunskap om hur de kan påverka i kommunen och ökad kunskap om
kommunens verksamheter. Ett annat mål är att deltagande elever och
förtroendevalda möts i en dialog och reflekterar tillsammans. Syftet med
pilotprojektet är att undersöka hur ett framtida koncept för demokrativerkstad
bäst ska utformas.
10 förtroendevalda med ersättare behöver utses för uppdraget att träffa klasser.
Det sker digitalt under två dagar hösten 2020 och genom fysiskt möte under två
dagar våren 2021. En blandad grupp då det gäller kön, ålder, politisk erfarenhet,
bakgrund osv bör eftersträvas.
Yrkanden
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 80
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 157
Tjänsteutlåtande 2020-07-03
Underlag 2020-05-25

Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Jenny Alvolin
Kommunstyrelsen
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Dnr 2020-000454 - 006

Sammanträdesplan 2021, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021:
22 feb, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 jun, 27 sept, 25 okt, 22 nov och 20 dec,
samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Sammanträden med kommunfullmäktige hålls i princip sista måndagen i
månaden. Sammanträden med kommunstyrelsen hålls i princip på tisdagar
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 91
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Sammanträdesplan

Beslutet skickas till
Kulturhuset
Fredrik Bergsten
Presidiet
Bengt Friberg
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Personalenheten
Servicecenter
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Dnr 2019-000824 - 102

Val av ny revisor i kommunrevisionen, efter Britta
Svalfors (L) som har entledigats
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
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 22
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-27 § 48

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2020-000432 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
(2:e vice ordförande) i Lärandenämnden, Erika
Söderström
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Erika Söderströms anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot och andre vice ordförande i lärandenämnden, samt
att till ny ledamot och tillika andre vice ordförande i lärandenämnden utse
Anton Stark (C), Djupegatan 34 C, 824 50 Hudiksvall.
Sammanfattning
Erika Söderström (C) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 23
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Lärandenämnden
Erika Söderström
Anton Stark
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000463 - 102

Begärande om entledigande från uppdrag som
ersättare i byggnadsnämnden, Sofie Lundström (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Sofie Lundströms anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i byggnadsnämnden, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Sofie Lundström (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 24
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Sofie Lundström
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000485 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i demokrati- och kvalitetsberedningen, Lina Johnsson
(MP)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Lina Johnssons anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
demokrati- och kvalitetsberedningen, samt
att till ny ledamot utse Ulf Sundh (MP), Storgatan 40, 824 52 Hudiksvall.
Sammanfattning
Lina Johnsson (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 25
Avsägelse

Beslutet skickas till
Lina Johnsson
Ulf Sundh
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000505 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i lärandenämnden, Sofia Högström (V)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Sofia Högströms anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i lärandenämnden, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle
Sammanfattning
Sofia Högström (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 26
Avsägelse

Beslutet skickas till
Sofia Högström
Lärandenämnden
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000511 - 102

Begäran om entledigande från uppdraget som
huvudman i Hudiksvalls Sparbank, Sven-Åke Thoresen
(S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Sven-Åke Thoresens anhållan om entledigande från uppdrag som
huvudman i Hudiksvalls Sparbank, samt
att ny huvudman utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Sven-Åke Thoresen (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 27
Begäran om entledigande

Beslutet skickas till
Sven-Åke Thoresen
Hudiksvalls Sparbank
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000512 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i lärandenämnden, Gunilla Persson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Gunilla Perssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i lärandenämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle,
Sammanfattning
Gunilla Persson (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 28
Avsägelse

Beslutet skickas till
Gunilla Persson
Lärandenämnden
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000481 - 102

Val av ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd (L) efter ersättare som avlidit
Kommunfullmäktige beslutar
att ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd utses vid senare
tillfälle.
Sammanfattning
Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 29

Beslutet skickas till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
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Dnr 2020-000482 - 102

Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (L),
efter ersättare som avlidit
Kommunfullmäktige beslutar
att ny ersättare i social- och omsorgsnämnden utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare i social- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-09-28 § 30

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktige
Monika Lindblom
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Dnr 2019-000236 - 008

Motion om att införa en digital spårningsfunktion för
motioner och medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses vara besvarad
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Peter Åkerström
(KD) och Monika Stigås (KD).
Sammanfattning
Peter Åkerström (KD) och Monika Stigås (KD) föreslår i motion att
Hudiksvalls kommun inför en digital spårningsfunktion för motioner och
medborgarförslag.
Enligt motionärernas uppfattning ligger en spårningsfunktion av kommunala
ärenden i linje med den kommunala offentlighetsprincipen. Funktionen
kommer att förstärka kommunens öppenhet inför sina invånare och förbättra
möjligheten för gemene man att följa ett ärende från förslag till beslut och
genomförande samt bidra till att öka allmänhetens engagemang i demokratiskt
utvecklingsarbete.
Det finns redan idag digital spårningsfunktion via diariet. I diariet registreras
alla händelser i ett ärende.
Det finns även en sökningsfunktion i Assistenten (förtroendevaldas
möteshanteringssystem).
Hudiksvalls kommun har valt att inte ge allmänheten tillgång till diariet via
internet, bland annat för att GDPR ställer stora krav på vilka uppgifter som får
läggas ut/offentliggöras på internet. Detta skulle ställa stora krav på
registratorerna att gallra ärenden innan de offentliggörs, och därmed också
riskera att känsliga uppgifter av misstag blir offentliga på ett inte godtagbart
sätt.
Att upprätthålla offentlighetsprincipen och tillgången till allmänna handlingar
samt möjligheten att följa ett ärendes beredning, får anses vara uppfyllt med
kommunens diarium som numera är centralt placerat i kommunen.
Yrkanden
Peter Åkerström (KD) och Stina Jonsson (C) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Peter Åkerströms med fleras förslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 35
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 42
Tjänsteutlåtande 2020-01-20
Motion 2019-03-22

Beslutet skickas till
Peter Åkerström
Monika Stigås
Kommunledningsstaben
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Dnr 2019-000458 - 008

Motion om att öka användningen av digitala
hjälpmedel
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Alf Norberg (V) skriver i en motion att Hudiksvalls kommun, liksom övriga
kommuner i riket, har ett stort behov av att öka användningen av digitala
hjälpmedel. En intressant lösning som i dag finns på marknaden och används
av flertalet kommuner är läkemedelsautomaten. Den hyrs av kommunen och
placeras hemma hos de omsorgstagare som har behov av att få sina läkemedel
utdelade på bestämda tider och kan behöva hjälp med att bli påminda om
medicineringen. Alf Norberg föreslår att Hudiksvalls kommun utreder
möjligheterna till att använda sig av läkemedelsautomaten inom omsorgen.
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
I det arbete som pågår inom äldreprojektet är ny teknik och nya arbetssätt ett av
delprojekten. Att prova olika digitala lösningar är, och har varit, en viktig del.
Läkemedelsautomater är intressant att prova även inom Hudiksvalls kommun.
Yrkanden
Alf Norberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 36
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 43
Social- och omsorgsnämnden 2020-01-30 § 7
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2020-01-07
Motion 2019-06-07

Beslutet skickas till
Alf Norberg
Social- och omsorgsnämnden
Kommunledningsstaben
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Dnr 2019-000086 - 008

Motion om ökat valdeltagande
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Ulrica Högbergh, Charliene Kiffer Goude, Alf Norberg, Lisa Holmberg och
Olle Jonsson, samtliga (V) föreslår i motion:
-att kommunfullmäktige beslutar att inhämta kunskaper från forskning och
andra kommuners erfarenheter kring insatser för ökat valdeltagande, samt
- att genomföra en bredd av insatser för att öka valdeltagandet, främst i de
valdistrikt som hade ett lågt valdeltagande i senaste valet men också riktat mot
specifika grupper som inte röstar i samma utsträckning som övriga, i syfte att
öka valdeltagandet i kommande val.
Demokrati- och kvalitetsberedningens yttrande:
Sverige har ett relativt högt valdeltagande, som nu är på väg upp igen efter ett
lägre valdeltagande under ett antal decennier. Det finns ändå en ojämn
fördelning mellan hur valdeltagandet ser ut hos olika grupper i samhället, enligt
SCB. T.ex. röstar personer med olika funktionsvariationer, lågutbildade,
arbetslösa och ensamstående inte i lika hög utsträckning som andra grupper.
Detsamma gäller utlandsfödda personer. Precis som i riket, hade Hudiksvall
2018 ett ökat valdeltagande i samtliga tre val, om än en lägre ökning. Dock är
valdeltagandet fortfarande lägre i Hudiksvall än i riket, men framför allt är det
mycket ojämnt fördelat mellan valdistrikten.
Sveriges Kommuner och regioner (SKR) har tagit fram skrifter som berör
frågan. Bland annat Rätt att rösta! – hur kommuner och landsting kan arbeta
för att öka valdeltagandet. Det finns ett antal forskningsrapporter och uppsatser
som bland annat berör frågan om valdeltagande.
Hudiksvalls kommun har fått frågan om kommunen är intresserade att delta i
ett projekt med en forskare i statsvetenskap, från Södertörn högskola.
Efter genomgång av forskningsrapporter, informationsmaterial med mera kan
konstateras att det finns en rad exempel på insatser för att få ett ökat
valdeltagande. En del av detta genomför Hudiksvalls kommun redan:
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• Har ett stort antal vallokaler med god tillgänglighet (21 st) samt möjlighet för
medborgare att förtidsrösta hemifrån (valarbetare åker hem till de som behöver)
• Möjlighet att förtidsrösta i demokratibussen och i tre olika lokaler i
kommunen (Hudiksvalls bibliotek och i Iggesund och i Delsbo)
• Information om valet och hur det går till på hemsidan
• Information på hemsidan för att medborgarna ska kunna följa
beslutsprocessen tex, webbsändningar av fullmäktigesammanträden,
information om beslut på hemsidan, handlingar och protokoll läggs ut inför och
från sammanträden
• Medborgardialoger i vissa frågor, elektroniska medborgarförslag.
Demokrati- och kvalitetsberedningen föreslår att motionen bifalls.
Yrkanden
Ulrica Högberg (V), Mikael Löthstam (S), Anton Stark (C), Peter Åkerström
(KD), Andrea Bromhed (MP), Adam Rydstedt (M) och Yvonne Andersson
(SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 §37
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 44
Tjänsteutlåtande 2020-01-24
Motion 2019-01-30

Beslutet skickas till
Ulrica Högbergh, Charliene Kiffer Goude, Alf Norberg, Lisa Holmberg
och Olle Jonsson
Kommunledningsstaben
Demokrati- och kvalitetsberedningen
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§ 103

Dnr 2017-000298 - 008

Motion om att införa trygghetsvakter i Hudiksvalls
kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Andreas Holmberg (L), Patrik Nilsson (SD),
Yvonne Andersson (SD), Stefan Nordin (SD), Jari Ropponen (SD), Birgitta
Johansson (SD) och Peter Asp Vilén (SD)
Sammanfattning
Liberalerna genom Gunnel Nordin föreslår i en motion:
att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa
trygghetsvakter för att öka tryggheten i kommunen till dess att vi har en
starkare lokal närvaro av polisen.
Syftet med motionen är att öka tryggheten i kommun till dess att det finns en
stakare lokal närvaro av polisen.
Social- och omsorgsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har haft
motionen på remiss. Båda nämnderna föreslår att motionen ska avslås. Deras
ställningstagande utgår från forskningsläget och rekommendation från
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.
Vid kommunstyrelsens allmänna utskott den 20 februari 2020 återremitterades
ärendet för att utreda följande frågor:
• Kostnader?
• Vilka områden ska trygghetsvakterna ha?
• Vilka befogenheter ska trygghetsvakterna ha?
• Vilka tider är den det störst behov av trygghetsvakter?
• Vilket samarbete med polisen ska ske?
• Kan behovet tillgodoses på annat sätt än trygghetsvakter?
I svar på återremissen redovisas svar på de frågeställningar som framställdes.

Yrkanden
Andreas Holmberg (L) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordningar
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Andreas Holmbergs med fleras förslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2020-03-11
Allmänna utskottet 2020-02-20 § 45
Tjänsteutlåtande 2020-02-11
Social- och omsorgsnämnden 2019-11-21 § 169
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-10-21
Kultur- och fritidsnämnden 2019-09-18 § 82
Tjänsteutlåtande kultur- och fritidsförvaltningen 2019-08-29
Motion

Beslutet skickas till
Liberalerna
Social- och omsorgsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2018-000077 - 008

Motion Förbered implementering av
barnkonventionen i kommunens alla verksamheter
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska anses vara besvarad
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anton
Stark (C), Karin Hansson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jörgen Bengtson (C),
Lisa Östberg (C), Erik Jensen (C), Stina Jonsson (C), Sven Bergström Trolin
(C), Peter Åkerström (KD) och Monika Stigås (KD).
Sammanfattning
Monika Stigås (KD), Jonas Holm (M), Gunnel Nordin (L) och Caroline
Schmidt (C) förslår i en motion att Hudiksvalls kommun förbereder sina
verksamheter inför det att Barnkonventionen blir lag, genom att redan nu på ett
systematiskt sätt gå igenom alla verksamheter för att planera hur man skall
implementera barnperspektivet inom kommunens alla områden.
Hudiksvalls kommun har en handlingsplan för genomförande av barnrättslagen:
Mål enligt handlingsplanen är
• I dec 2020 har Hudiksvalls kommun en tydlig struktur för det långsiktiga och
kontinuerliga arbetet med barnrätt, övergripande för hela organisationen.
• Nämndernas befintliga styrdokument som berör barn och unga direkt eller
indirekt, ska innehålla ett barnrättsperspektiv 2020.
• Det ska finnas ett beslut för hur Hudiksvalls kommun genomför prövning av
barnets bästa vid övergripande och större beslut och hur det inkluderas i
riskanalysen samt ordinarie internkontroll.
• På HINT ska det finnas grundläggande e-utbildning om barnets rättigheter
riktat till alla medarbetare år 2020. Det ska kompletteras med riktade eutbildningar för förtroendevalda och för ledning, samt grundutbildning i
prövning av barnets bästa så snart det går.
• Kunskap om barnets rättigheter och vad den nya lagen innebär för
Hudiksvalls kommun ska vara lätt att hitta på www.hudiksvall.se Även
information riktat till barn gällande sina rättigheter samt möjligheter att
överklaga beslut med kontaktuppgifter.
• Kunskap om barn och ungas villkor i kommunen används och fakta ska vara
lätt att hitta för förtroendevalda inför beslut och tjänstepersoner som bereder
beslut och skriver tjänsteskrivelser.
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• Öka barn och ungas delaktighet i beslutsprocesser
• Alla verksamheter ska vid behov ha fått ta del av verksamhetsspecifikt stöd.
Ett antal åtgärder görs och har gjorts för att implementera barnperspektivet i
kommunens verksamheter och uppfylla målen i handlingsplanen:
• Information om barnrättslagen och dess konsekvenser för kommunens
verksamheter har getts bland annat till nämnderna, ledningsgruppen,
verksamhetschefer, förvaltningar och gruppledarna.
• Kommunfullmäktige får information om lagen och dess konsekvenser vid
sitt sammanträde i mars.
• Information har lagts ut på kommunens externa och interna webbsida. Bland
annat har befintliga undersökningar av barns synpunkter, tex från dialoger och
Lupp tillgängliggjorts.
• Grundutbildning till alla kommunanställda samt riktade
påbyggnadsutbildningar kommer att starta under våren 2020.
• Information och dialog i nämnder under våren: vad det innebär
verksamhetsspecifikt, revidering styrdokument, behov av stöd/kunskap (utgå
från SKL:s tillämpningsnycklar), detta ska då föregås av webbutbildning.
• Under året kommer det att säkerställas att befintliga rutiner, reglementen mm
omfattar barnrättsperspektivet, särskilt barnkonsekvensanalyser.
• Under 2021 ska det göras en kommungemensam internkontroll.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C) och Peter Åkerström (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Caroline Schmidts med fleras förslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets beslut på delegation, protokoll 2020-04-07 § 132
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 116
Tjänsteutlåtande 2020-03-09
Motion 2018-02-20
Beslutet skickas till
Monika Stigås (KD), Jonas Holm (M) och Caroline Schmidt (C)
Kommunledningsstaben
Jenny Alvolin
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§ 105
Dnr 2019-000243 – 008
Justeringen av § 105 överlämnat till kommunfullmäktige på grund av
oenighet vid justeringen

Motion om visselblåsarfunktionen
(whistelblowerfunktionen)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen om att en visselblåsarfunktion inrättas i Hudiksvalls
kommun,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa vilken organisation funktionen
ska ha, samt
att resultat och vidtagna åtgärder sedan redovisas i samband med den årliga
redovisningen av internkontrollen.
Sammanfattning
Stina Jonsson (C) och Caroline Schmidt (C) föreslår i en motion 22 mars 2019
att en visselblåsarfunktion för Hudiksvalls kommun snarast inrättas, där
anmälningarna går till ett externt företag.
Kommunstyrelsens allmänna utskott behandlade 2019-11-14 § 229 motionen
på sitt sammanträde. Utskottet beslutade då att återremittera motionen till
kommunledningsförvaltningen för ytterligare utredning gällande för- och
nackdelar med att placera, delar eller hela, visselblåsarfunktionen internt eller
externt.
Syftet med en visselblåsarfunktion är att upptäcka allvarliga oegentligheter på
arbetsplatsen. Genom att ge de anställda en möjlighet att helt anonymt anmäla
via en oberoende tredje part ökar man också chansen för att på ett tidigt
stadium upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.
De olika delarna i en visselblåsarfunktion kan administreras antingen internt
eller externt. Visselblåsarfunktionen består av tre delar: en
kommunikationslösning, en mottagarfunktion och en utredningsfunktion.
Kommunen kan välja att själv administrera alla delar eller låta en extern aktör
hantera en eller flera av delarna för kommunens räkning.
Ett privat företag kan ha i uppdrag att tillhandahålla en kommunikationslösning
och ta emot anmälningar, medan kommunen sedan utreder anmälningarna och
beslutar om eventuella åtgärder.
Om utredningsfunktionen ska skötas internt i kommunen bör den ha en så
självständig roll som möjligt och vara direkt placerad under kommunledningen.
En fördel med att själv administrera funktionen är att det är lättare att integrera
hanteringen med det övriga arbetet mot korruption och oegentligheter men
även med arbetet med internkontroll.
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En annan fördel är om många anmälningar kan antas handla om
sekretessreglerad verksamhet, kan risken att anmälare av misstag sprider
information på ett felaktigt sätt, minskas.
En nackdel med att administrera funktionen internt är att själva
visselblåsarfunktionen inte kommer att kunna granskas och om den
rapporterade oegentligheten berör jurist, kommundirektör eller liknande kan en
jävssituation uppstå.
Externt administrerade visselblåsarfunktioner kan ofta erbjuda färdiga tekniska
lösningar för att ta emot anmälningar och det kan upplevas som mer
förtroendeingivande om den som tar emot anmälningar är någon utanför
kommunen.
En förutsättning för trovärdig visselblåsning är sekretess. Det finns dock inga
juridiska möjligheter att garantera ett skydd för vare sig anmälaren eller den
anmäldes identitet, som i grundlagens meddelarskydd som gäller publicering i
media.
Så en nackdel med externt administrerade visselblåsarfunktioner är att de
personer som kommer att behandla uppgifterna inte är bundna av någon
lagstadgad tystnadsplikt. Detta kan dock regleras i avtal. Det medför inte att den
som bryter mot avtalet och lämnar ut sekretessbelagda uppgifter kan hållas
straffrättsligt ansvarig. Vid brott mot avtalet kan dock skadeståndskrav ställas.
Yrkanden
Stina Jonsson (C), Ulrica Högberg (V), Peter Åkerström (KD), Jonas Holm
(M), Yvonne Andersson (SD), Bo Nilsson (S) och Henrik Berglund Persson (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 88
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 161
Tjänsteutlåtande 2020-06-30
Allmänna utskottet 2019-11-14 § 229
Tjänsteutlåtande 2019-10-24
Motion 2019-03-25

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2019-000764 - 008

Motion om långsiktig strategi för en hållbar tätortsnära
skog-, mark och parkförvaltning
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
Vänsterpartiet inkom med motion 2019-10-28 om att upprätta en långsiktig
strategi för en hållbar tätortsnära skog-, mark och parkförvaltning.
Motionen föreslår att kommunstyrelsen i samhandling med tekniska nämnden
får i uppdrag att ta fram en långsiktigt hållbar strategi för hur Hudiksvalls
kommun ska arbeta med tätortsnära skog-, mark- och parkförvaltning, som
sedan ska antas av kommunfullmäktige.
I nuvarande översiktsplan finns sedan tidigare en lista över kommande
utredningar och planer som översiktsplanen initierar. Där nämns att Grön
strukturplan för samtliga tätorter ska tas fram 2009-10 och Byggnadsnämnden
och Tekniska nämnden är ansvariga. Tankar om att tydliggöra de värden som
finns i tätortsnära mark och utveckla dessa är således inget nytt. Hittills har
arbetet inte prioriterats. I och med vårt befintliga beslutsstöd Hypergene
kommer det vara lättare att följa upp beslutade uppdrag och då ökar chanserna
att framtagande av en Grön strukturplan genomförs.
Tekniska förvaltningen har berett ärendet inför tekniska nämnden och lyfte att
det är positivt med en strategi som långsiktigt pekar ut riktningen för
kommunen. Men strategin behöver också kompletteras med hur vi ska jobba
för att nå dit. Strategin behöver ta hänsyn till ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet. Tekniska nämnden biföll motionen utan någon justering utifrån
tekniska förvaltningens yttrande. Ärendet har även samråtts med kommunens
naturvårdshandläggare vid Norrhälsinge-miljökontor.
Förvaltningens motivering
Motionens intention är att ta vara på och utveckla de naturvärden som finns i
den tätortsnära naturen vilket är ett bra och viktigt arbete. En strategi är
övergripande och lämpar sig inte för de mer detaljerade planer som krävs för att
tillgodose sociala värden och naturvärden i den tätortsnära naturen. Det är sagt
att vårt styrsystem ska innehålla övergripande strategier och policies som tas av
kommunfullmäktige och sedan formuleras planer och riktlinjer utifrån dessa
endera som antas av kommunstyrelsen eller i respektive nämnd. I strategi för
miljömålsarbete lyfts Biologisk mångfald som ett fokusområde. Det är således
lätt att knyta framtagande av en Grön strukturplan till den strategin. Tekniska
förvaltningens yttrande är relevant och viktig att ta med i framtagande av en
Grön strukturplan.
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Yrkanden
Charliene Kiffer Goude (V) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-09-15 § 89
Allmänna utskottets protokoll 2020-08-27 § 162
Tjänsteutlåtande 2020-02-20
Tekniska nämnden 2019-12-09
Motion 2019-10-28

Beslutet skickas till
Charliene Kiffer Goude
Ulrica Högbergh
Lisa Holmberg
Åsa Terent
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
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Dnr 2020-000068 - 009

Interpellation om kulturskolans tillgänglighet
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Charliene Kiffer
Goude (V) om kulturskolans tillgänglighet.
Kultur- och fritidsnämndens ordföranden Gerd Olsson (S) har lämnat ett
skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Gerd Olsson (S) och Charliene Kiffer
Goude (V), även Jonas Holm (M).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000077 - 009

Interpellation om dyslexiutredningar för barn
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerad interpellation från Peter
Åkerström (KD) får ställas.
Lärandenämndens ordföranden Jonas Holm (M) har lämnat ett skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar Jonas Holm (M) och Peter Åkerström (KD).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 30
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000121 - 009

Interpellation om fältassistenter
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till social- och omsorgsnämndens ordförande, från
Peter Åkerström (KD) om fältassistenter.
Social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S) har
lämnat ett skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar Henrik Berglund Persson (S) och Peter
Åkerström (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000123 - 009

Interpellation - Vad har kundbegreppet åstadkommit
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation från Alf Norberg (V) till ansvarigt kommunalråd, om
Vad har kundbegreppet åstadkommit.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) har lämnat ett skriftligt
svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Mikael Löthstam (S) och Alf Norberg
(V), även Kerstin Karlsson (M) och Birgitta Medin (M).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000138 - 009

Interpellation angående prissättning på vatten i
Hudiksvalls kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Johan Wallinder (V)
om prissättningen på vatten i Hudiksvalls kommun.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam(S) har lämnat ett skriftligt
svar.
I interpellationsdebatten deltar Mikael Löthstam(S) och Johan Wallinder (V).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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2020-09-28

Dnr 2020-000292 - 009

Interpellation om Hudiksvalls beredskap för
spridningen av Covid-19
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till socialnämndens ordförande, från Yvonne
Anderssson (SD) om Hudiksvalls beredskap för spridningen av Covid-19.
Social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S) har
lämnat ett skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Henrik Berglund Persson (S) och
Yvonne Andersson (SD) även Mikael Löthstam (S), Andrea Bromhed (MP),
Gerd Olsson (S), Annika Huber (S), Bo Nilsson (S) och Jonas Holm (M).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000303 - 009

Interpellation - Ansökningar om skyddsjakt på skarv
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till kommunstyrelsens ordförande, från Peter Asp
Vilèn (SD) om Ansökningar om skyddsjakt på skarv.
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) har lämnat ett skriftligt
svar.
I interpellationsdebatten deltar Mikael Löthstam (S) och Peter Asp Vilèn (SD).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000459 - 009

Interpellation om vård i livets slutskede
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas,
att interpellationen besvaras vid dagens sammanträde, samt därefter
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Föreligger interpellation till ansvarig politiker, från Caroline Schmidt (C) om
vård i livets slutskede.
Social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Berglund Persson (S) har
lämnat ett skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Henrik Berglund Persson (S) och
Caroline Schmidt (C) även Peter Åkerström (KD).
Beslutsunderlag
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2019-000743 - 035

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt
många röster
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag nr 1, 2 och 4 får framställas och skickas till tekniska
nämnden för handläggning och beslut, samt
att medborgarförslag nr 3 får framställas och skickas till kultur- och
fritidsnämnden för handläggning och beslut.
Sammanfattning
1. Elektroniskt medborgarförslag - Nytt övergångsställe i Forsa. Dnr 2020000279 035, 76st
2. Elektroniskt medborgarförslag - Bygg ut cykelbanor. Dnr 2020-000298 035,
47st
3. Elektroniskt medborgarförslag - Ansluta till naturkarta. Dnr 2020-000405
035, 92 st
4. Elektroniskt medborgarförslag - Säkrare cykling och naturupplevelse på
köpet. Dnr 2020-000403 035, 633st

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
1. Motion om frivilliga delade turer. Charliene Kiffer Goude (V). Dnr 2020000518 008
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Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga meddelandena till handlingarna.
Sammanfattning
1. Länsstyrelsens svar på anmälan angående Hudiksvalls kommuns beslut om
lokala ordningsföreskrifter Dnr 2020-000319 419
2. Länsstyrelsens sammanräkning, ny ledamot i kommunfullmäktige Sven
Bergström Trolin (C), ny ersättare efter honom blir Birgitta Sjölin (C). Dnr
2020-000325 102
3. Länsstyrelsens sammanräkning, ny ersättare i kommunfullmäktige Jörgen
Eriksson (SD). Dnr 2020-000316 102
4. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
Dnr 2020-000408 190
5. Meddelande om utvärdering av värdighetsgarantierna. Dnr 2020-472 730

Beslutet skickas till
Monika Lindblom
Annika Forslin
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Dnr 2020-000188 - 169

Redovisning av beslut tagna av krisledningsnämnden
perioden 20200616 - 20200921
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Sammanfattning
1. Rekommendation om nämndernas och styrelsens arbete under hösten
2. Badhusens och omklädningsrummens öppethållande under coronapandemin.
Dnr 2020-000146 822
3. Aktörsgemensam inriktningsöverenskommelse för Gävleborgs län gällande
hanteringen av covid-19. Dnr 2020-000487 - 169
4. Krisledningsnämndens, nämndernas och kommunstyrelsens återgång till
normalläge.
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 119

2020-09-28

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga delegationsbesluten till handlingarna.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden 2020-06-08 och 2020-09-01
Kultur- och fritidsnämnden 2020-04-29 och 2020-06-08
Lärandenämnden 2020-06-02, 2020-06-17 och 2020-09-10
Tekniska nämnden 2020-06-08
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2020-06-23 och 2020-09-03
Överförmyndarnämnden 2020-09-09

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

53(53)

