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§ 108 Ledamöters frågestund
Sammanfattning
Jonas Holm (M), frågar ansvarigt kommunalråd,
- Avser kommunledningen eller kommunens bolag, Glysisvallen, omgående starta en
seriös dialog för att till Hudik Cup 2017 ordna med de faciliteter som ej finns och
fungerar idag, samt se till att kostnaden belastar kommunens investeringsbudget eller
investeras och bekostas av det kommunägda bolaget ?
Daniel Pettersson (V), kommunalråd, svarar,
- I år är det första året där dialog sägs ha varit bra, med bland annat täta kontakter med
Visit Glads Hudik. Håller med frågeställaren att det är viktigt att få med handlare och
restauranger i staden, så de är förberedda för den här helgen, som medför fullbelagda
övernattnings- och matställen. Förr om åren har en del restauranger haft stängt denna
helg men i år har diskussioner hållits och man har varit överens om öppethållande. Sen
är det en fråga hur mycket kommunen ska bidra med utöver det som görs idag, där
man hyr ut fotbollsplaner som är kraftigt subventionerade samt ställer övernattningsoch matställen på skolor till förfogande. Frukost serveras där man har sitt boende och
lunch- och middag på Bromangymnasiet. Arrangemanget drivs och organiseras av
föräldrar i Strand.
Ett problem som har lyfts fram i år, är svårigheter med att tillhandahålla toaletter vid
Ullsäter och Överås. Från kommunens sida ser man gärna att arrangemanget sprids till
närliggande och väl fungerande anläggningar såsom i Iggesund, Forsa och Näsviken.
Sven Bergström Trolin (C), frågar ansvarigt kommunalråd,
- Angående oljebergrummet i Köpmanberget, finns det några tankar i
kommunledningen kring dess användning på lång sikt.
Mikael Löthstam (S), kommunalråd svarar,
- Ingen utarbetad långsiktig plan finns för närvarande men det pågår diskussioner med
intressenter och förfrågan finns bland annat från Värmevärden och intressenter som
har behov av serverrum. Men, det kan också vara viktigt att ha bergrummet i
beredskap för framtida behov inom energiområdet.

Caroline Schmidt (C), frågar ansvarigt kommunalråd,
- Den inför denna mandatperiod inrättade välfärdsberedningen som lades ”på is” i
samband med balanspaketet, kommer den att återupptas ?
Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

5 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

Mikael Löthstam (S), kommunalråd svarar,
- Delar av balanspaketet kommer att upplösas i juni och då kan det ses över om ett
möte kan hållas i välfärdsberedningen under hösten
____
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§ 109 Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Vid dagens kommunfullmäktige behandlades inga frågor vid allmänhetens frågestund.
____
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§ 110 Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 får väckas och lämnas till kommunstyrelsen för handläggning.
att medborgarförslag 2 får väckas och lämnas till tekniska nämnden för handläggning
och beslut.
att medborgarförslag 3 får väckas och lämnas till kultur-och fritidsnämnden för
handläggning och beslut
Sammanfattning
Följande medborgarförslag väcks vid sammanträdet:
1. Medborgarförslag om kollektivtrafiken i Iggesund.
Dnr 2016-000271-035
2. Medborgarförslag om upprustning av badplats, Vessla i Friggesund
Dnr 2016-000290-035
3. Medborgarförslag om att öka integrationen via föreningsliv och idrottsklubbar
Dnr 2016-000291-035
Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Karin Eriksson, Hudiksvall, 24 maj 2016



Medborgarförslag från Sofia Ekblom Nordh, Bjuråker, 8 juni 2016



Medborgarförslag från Viktoria Waagaard Hudiksvall 9 juni 2016

Beslutet skickas till:
Berörda nämnder
Justerandes
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§ 111 Budget samt skattesats 2017 samt plan för 2018 - 2020
Dnr 2016-085-042
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2017,
att fastställa de finansiella målen,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen,
att under hösten 2016 tillsätta en parlamentarisk grupp för att revidera kommunens
vision där bl.a. målsättningen ska vara 50 000 invånare i kommunen och 25 000 i
Hudiksvalls stad, år 2040,
att demokrati- och kvalitetsberedningen får i uppdrag att inför år 2017, se över antalet
indikatorer som kommunfullmäktige tar ställning till och beslutar om,
att byggnadsnämndens intäkter används till att köpa in konsulter eller motsvarande
tjänster för att möta den efterfrågan som finns på plan- och bygglovskontorets
tjänster,
att ge social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med personalavdelningen, utreda situationen för undersköterskor. Ett perspektiv ska vara sex
timmars arbetsdag,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att ansöka om medlemskap i det nationella
cykelrådet,
att avsätta 200 000 kronor årligen för 2017 och 2018, för stimulansmedel för
cyklandet,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att redovisa hur arbetet fortskrider med införandet
av intraprenadverksamhet inom kommunens samtliga verksamheter,
att majoritetens förslag om utarbetande av ett programförslag för olika boenden inom
äldreomsorgen och Centerns förslag utgör utgångspunkt för det fortsatta arbetet med
att ta fram ett boendeprogram för äldre,
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att tillskjuta mer investeringsmedel till bredbandsutbyggnad motsvarande ytterligare 10
miljoner årligen, 2017-2019 och att olika finansieringsalternativ tas fram för att
påskynda utbyggnaden av kommunens nät,
att medel som tilldelas kommunen genom den skolsatsning som regeringen gör, med
de så kallade lärarlyftpengarna, används inom lärande, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.
Reservationer

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Sven Bergström Trolin (C), Bengt-Åke
Nilsson (C), Lena Jendel (C), Gunnar Grenholm (C), Jörgen Bengtson (C), reserverar
sig till förmån för centerpartiets budget.
Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Bibbi Segerbrand (M), Håkan Rönström (M),
Richard Schleenvoigt (M) Tommy Ljung (M), Kamran Kahlil (M), Gunnel Nordin (L),
Monica Stigås (KD) och Cecilia Natander (C), reserverar sig till förmån för
moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas budget.
Patrik Nilsson (SD), Mattias Nilsson (SD), Stefan Nordin (SD), Birgitta Johansson
(SD) och Fredrik Forslund (SD), reserverar sig till förmån för sverigedemokraternas
budget.
Sammanfattning
Budgetförutsättningar
Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin växer för närvarande i snabb takt. I fjol beräknades BNP öka
med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög.
Kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora
flyktingmottagandet. Skatteunderlaget beräknas växa med tre procent i år, vilket är den
största ökningen på länge, samtidigt som kommunsektorns kostnader beräknas öka
med närmare det dubbla.
Skatteunderlag

De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den osäkerhet som
omgärdar flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att prognosen är befattad
med mycket stor osäkerhet.
Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för att
Justerandes
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skjuta ytterligare fart 2016 och 2017.
Hur skatteunderlaget utvecklas är av stor betydelse för kommunen eftersom
skatteintäkter och statsbidrag/utjämning svarar för ca 80 procent av kommunens
intäkter.
Hudiksvalls kommun

Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara attraktiva
krävs att vi har en riktigt bra kommunal verksamhet. För att säkerställa detta och en
ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar, konsekvent styrning och insatser för att
både utveckla och effektivisera verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en
klar långsiktig strategi för välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.
Den slutgiltiga budgeten bygger på de ramar som nämnderna tilldelades i samband
med fullmäktiges rambeslut i december 2015 avseende budgetåren 2016-2019.
För att få en budget i balans för perioden 2017-2020 har kommunen frångått SKL´s
bedömning för indexuppräkningar avseende löneökningar och kostnadsutveckling.
Effekten av att använda sig av lägre index blir ca 21 mkr för 2017.
Verksamhetsmål och finansiella mål

Enligt kommunallagen ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella
mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Budgeten ska också
innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. I planen ska skattesatsen och
budgetanslagen anges. Det ska också framgå hur verksamheterna finansieras och hur
den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets slut.
Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för perioden
2017-2020.
Verksamhetsmål

Årliga åtaganden tecknas mellan olika ansvarsnivåer i organisationen. Som bas för
detta ligger de tre övergripande målen:
- Samhällstjänster av högsta kvalitet
- Blomstrande näringsliv
- Attraktiv och hållbar livsmiljö
Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter nära 2,5 miljarder kronor.
Justerandes
sign:
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De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en god
ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra verksamhet och
positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala
service och inte överlämna den bördan till kommande generationer. Kommunen har
det yttersta ansvaret för sin ekonomi och ett ansvar för att göra väl avvägda
prioriteringar.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett resultat på
minst 1 procent. För budgetperioden föreslås ett resultatmål på 1 procent på summan
av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning.
Investeringsramen för perioden 2017-2020 är 370 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten och 171 miljoner för den taxefinansierade
va/renhållningsverksamheten.
Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats på 21:61
kronor.
Upplåning

För den taxefinansierade verksamheten beräknas en nyupplåning med 141 miljoner
kronor under perioden.
Likviditet

Ska över tid uppgå till ca 50 miljoner kronor.
Beslutsunderlag


Budget 2017 och plan för 2018-2020, daterad 2016-06-07



Centerpartiets budget 2017-2020



Sverigedemokraternas budget 2017 och plan för 2018-2020



Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraternas budgetförslag 2017-2020



Miljöpartiet de grönas budget



Kommunstyrelsens protokoll 7 juni 2016 § 108
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Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Daniel Pettersson (V), Majvor Westberg Jönsson (S), Gerd
Olsson (S), Bo Nilsson (S) och Henrik Persson (S), Sven-Åke Thoresen (S), Nina
Burchardt (S) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till
budget, med tillägg av tio att-satser.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till
centerpartiets förslag till budget.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Gunnel Nordin (L) och Monica Stigås (KD),
yrkar bifall till moderaternas, liberalerna och kristdemokraternas förslag till budget.
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas förslag till budget.
Andrea Bromhed (MP) och Kåge Wallner (MP), yrkar bifall till miljöpartiet de grönas
förslag till budget.
Kommunfullmäktige ajourneras i sju minuter, efter sju minuter återupptas
förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag med tillägg av tio att-satser, centerpartiets förslag, moderaternas, liberalernas
och kristdemokraternas förslag, sverigedemokraternas förslag eller till miljöpartiet de
grönas förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
budget med tillägg av tio att-satser, varvid votering begärs.
Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som huvudförslag i voteringen.
Kommunfullmäktige har då att utse ett motförslag till huvudförslaget.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till centerpartiets
förslag, moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag,
sverigedemokraternas förslag eller till miljöpartiet de grönas förslag som motförslag,
och finner att kommunfullmäktige bifaller moderaternas, liberalernas och
kristdemokraternas förslag till budget.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag med tillägg av tio att-satser, eller till moderaternas, liberalernas och
kristdemokraternas förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag med tillägg av tio att-satser, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
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Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg av tio att-satser röstar
JA. Den som röstar bifall till moderaternas, liberalernas och kristdemokraternas förslag
röstar NEJ. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla moderaternas,
liberalernas och kristdemokraternas förslag till budget.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.

Bilaga § 111

Resultatet i omröstningen blir 25 ja-röster mot 10 nej-röster, 16 avstår från att rösta.
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag med tillägg
av tio att-satser.
____

Beslutet skickas till:
Samtliga nämnder
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Fiberstaden AB
Ekonomi
Personal
Justerandes
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§ 112 Höjning av badhustaxor
Dnr 2015-549-356
Kommunfullmäktige beslutar
att höja alla engångstaxor med tio kronor, indexuppräkna övriga taxor, samt
att höja avgifterna på badklippkorten
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Jonas Holm (M) m fl. förslag, reserverar sig Birgitta
Medin (M), Jonas Holm (M), Bibbi Segerbrand (M), Håkan Rönström (M), Tommy
Ljung (M), Kamran Kahlil (M), Gunnel Nordin (L), Monica Stigås (KD), Patrik
Nilsson (SD), Mattias Nilsson (SD), Stefan Nordin (SD), Birgitta Johansson (SD) och
Fredrik Forslund (SD).
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade det tidigare förslaget från kultur och
fritidsnämnden om att införa en bad avgift på tio kronor för barn 0-4 år med
uppmaningen att inom kostnadsramen se över taxorna med utgångspunkten avgiftsfria
bad för barn 0-4 år alternativt avgiftsfria bad för barn 0-15 år.
Förslaget är nu omarbetat enligt följande: Alla taxor uppräknas enligt index. Det gäller
inte engångstaxorna, som alla höjs med tio kronor, samt att avgifterna på alla
badklippkort höjs, sa att priset innebär två stycken gratisbad för köparen per kort.
Klippkortshöjningen görs för att följa engångspriset, samt att förslaget på tio kronor
för barn på 0-4 år åter tas bort.
Allmänna utskottet har förslagit att alla engångstaxor höjs med tio kronor, att övriga
taxor indexuppräknas, samt att avgifterna på badklippkorten höjs
Beslutsunderlag


Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 20 april 2016



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2016 § 91



Kommunstyrelsens protokoll, 7 juni 2016, § 115
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Beslutsgång
Jonas Holm (M), föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag att höja alla
engångstaxor med tio kronor, indexuppräkna övriga taxor, samt att höja avgifterna på
badklippkorten
Patrik Nilsson (SD), tillstyrker Jonas Holms avslagsyrkande.
Ordförande framställer proposition om bifall, antingen till kommunstyrelsens förslag
eller till Jonas Holms m fl. förslag om avslag till detsamma och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
____

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomi
Justerandes
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§ 113 Kultur- och fritidsstrategi Hudiksvalls kommun
Dnr 2015-531-800
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi 2016-2020
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en gemensam
strategi för kultur- och fritidsfrågor i Hudiksvalls kommun. Strategin har varit ute på
remiss och efter det omarbetats
Beslutsgång
Sven Bergström Trolin (C) och Nina Burchardt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag


Hudiksvalls kommuns Kultur- och fritidsstrategi 2016-2020



Kultur- och fritidsnämndens, protokoll 2016-04-20



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 98



Kommunstyrelsens protokoll, 7 juni 2016, § 120

____

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

17 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 114 Jämlik styrning – Jämställdhet
Dnr 2016-253-001
Kommunfullmäktige beslutar
att som ett första steg mot jämlik styrning, inför jämställdhetsintegrering i det ordinarie
styr- och uppföljningsarbetet genom att de övergripande och relevanta indikatorerna
för jämställdhet, redovisas utifrån kön.
Sammanfattning
Ett av kommunens övergripande mål för att nå visionen, Sveriges bästa kommun att
leva och verka i, är Attraktiv och hållbar livsmiljö. I dokumentet som konkretiserar det
övergripande målet står bland annat, ”Alla ska ha möjlighet att utvecklas och påverka
sin livssituation, oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,
funktions-nedsättning, inkomst och utbildningsnivå.” Kommunen har en önskan om
att kommunens tjänster och arbete för attraktiva livsmiljöer (t.ex detaljplan, skolgång,
hemtjänst) ska omfatta alla invånare på ett likvärdigt sätt utifrån geografi, kön och
socioekonomisk bakgrund etc.
Om jämlikhetsperspektivet ska genomsyra organisationen måste det finnas med från
beslut, till organisering, utformning av verksamheter till hur arbetet följs upp och hur
eventuella förbättringar kan komma till stånd. Jämlikhet ska ligga till grund för både
genomförande av arbetet och vara ett resultat av arbetet. Ett förslag i en sådan riktning
är att kommunen, i ett första steg, identifierar skillnader avseende kön som en början
på arbetet för mer jämlik styrning, dvs. först fokusera på jämställdhetsintegrering. I
samband med uppföljning av målen till respektive nämnd och kommunfullmäktige
föreslås att de mest relevanta indikatorerna för jämställdhet redovisas utifrån kön och
att en kort orsaksanalys sammanställs av verksamheten. Det blir ett underlag för
åtgärder, förbättringsarbete och till kommande målformuleringar.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 11 maj 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 95



Kommunstyrelsens protokoll, 7 juni 2016, § 118

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

Beslutsgång
Sven-Åke Thoresen (S), yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag
____

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Ekonomi
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

18 (30)

Protokoll

19 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 115 Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 mfl
(bostäder) i Hudiksvalls kommun (östra hamnen)
Dnr 2015-082-214
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Köpmanberget 2:9 m fl. (bostäder) i Hudiksvall, Hudiksvalls
kommun.
Reservationer

Emot beslutet om avslag för Andrea Bromheds (MP), tilläggsyrkande reserverar sig,
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Sven Bergström Trolin (C), Bengt-Åke
Nilsson (C), Lena Jendel (C), Gunnar Grenholm (C), Jörgen Bengtson (C), Gunnel
Nordin (L), Monica Stigås (KD), Birgitta Johansson (SD), Fredrik Forslund (SD),
Andrea Bromhed (MP), Kåge Wallner (MP), Ulla Persson (MP) och Anders J Eriksson
(MP)
Sammanfattning
Planområdet är beläget vid Köpmanbergets fot intill Hudiksvallsfjärden. Planförslaget
syftar till att möjliggöra planmässiga förutsättningar för byggande av bostäder vid
Köpmanbergets södra del.
Planförslaget har varit ute på samråd respektive granskning. Under granskningen
inkom sju yttranden.
Beslutsunderlag


Planbeskrivning, planbestämmelser, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, 9 maj 2016



Byggnadsnämndens protokoll, 26 april 2016, § 36



Planutskottets protokoll 24 maj 2016 § 37



Kommunstyrelsens protokoll, 7 juni 2016, § 123

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Olle Borgström (S), Håkan Rönström (M) och Patrik Nilsson
(SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om antagande av rubricerad detaljplan.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

Andrea Bromhed (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt föreslår ett
tilläggsyrkande, att uppdra till byggnadsnämnden att starta upp arbetet med en ny detaljplan för
angränsande område med syfte att möjliggöra byggnationer av ytterligare flerfamiljehus max 7
våningar samt tomt för förskola/skola. Det område som avses är det angränsande område som varit
föremål för ett tidigare detaljplaneförslag (Byggnadsnämnden § 125/2014)
Gunnar Grenholm (C), Caroline Schmidt (C), Jörgen Bengtson (C) och Gunnel
Nordin (L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt bifall till Andrea Bomheds
tilläggsyrkande.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till kommunstyrelsens förslag
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma, varvid votering
begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som röstar bifall till Andrea Bromheds förslag, röstar JA. Den som röstar avslag
till Andrea Bromheds förslag, röstar NEJ. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat
avslå Andrea Bromheds förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.

Bilaga § 115

Resultatet i omröstningen blir 15 ja-röster mot 36 nej-röster, Kommunfullmäktige har
således beslutat avslå Andrea Bromheds förslag.
____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, planeringschef
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 116 Motion om Remissgrupper, om fördjupad
demokratisk delaktighet
Dnr 2016-066-008
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP) föreslår i en motion att Hudiksvalls kommun undersöker
möjligheten att starta fokusgrupper/remissgrupper, för att fördjupa den demokratiska
delaktigheten och för att nå en samhällsförändring med större medborgarfokus.
Beslutsunderlag


Andréa Bromheds motion 22 februari 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande 29 april 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 99



Kommunstyrelsens protokoll, 7 juni 2016, § 126

Beslutsgång
Kåge Wallner (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 117 Nämndeman ej längre folkbokförd i Hudiksvall
Dnr 2016-235-102
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny nämndeman utse, Erik Jensen, Hudiksvall
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse ny nämndeman efter avgående Daniel Ekblom
Beslutsunderlag


Hudiksvalls Tingsrätts skrivelse, 27 april 2016



Daniel Ekbloms skrivelse, 2 maj 2016



Kommunfullmäktiges protokoll, 23 maj 2016, § 105

____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Tingsrätten Hudiksvall
Erik Jensen

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (30)

Protokoll

23 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 118 Begäran om entledigande som ledamot i
länsgemensamma nämnden för FoU Välfärd, RegNet,
Hjälpmedel SAM och Helge
Dnr 2016-292-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Henrik Persson (S), anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i
den länsgemensamma nämnden för FoU Välfärd, RegNet, Hjälpmedel SAM och
Helge, samt
att ny ledamot utses vid ett senare tillfälle
Sammanfattning
Henrik Persson (S), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
Henrik Perssons (S), skrivelse, 3 juni 2016
____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Henrik Persson
Valberedningen

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 119 Nominering till Glysisvallen AB 2016 (1år)
Dnr 2016-186-102
Kommunfullmäktige beslutar
att nominera Andrea Bromhed, Hudiksvall, som ersättare i Glysisvallen AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige föreslog vid sitt sammanträde 25 april 2016 ledamöter och
ersättare, revisor samt ersättare för denne till Glysisvallen AB för 1 år, mellan 2016 års
bolagsstämma och bolagsstämman år 2017. En ersättarplats blev vakant.
Kommunfullmäktige har därför att nominera en ersättare i Glysisvallen AB.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 24 april 2016 § 74
Kommunfullmäktiges protokoll 23 maj 2016 § 104
____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Andrea Bromhed
Glysisvallen AB

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 120 Anhållan från Kåge Wallner (MP), om entledigande
från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Dnr 2016-299-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kåge Wallners anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunfullmäktige, samt
att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag, från och med
den 15 september 2016.
Beslutsunderlag
Kåge Wallners (MP), skrivelse 12 juni 2016
____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Kåge Wallner
Länsstyrelsen Gävleborg
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 121 Anhållan från Kåge Wallner (MP), om entledigande
från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen
Dnr 2016-300-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kåge Wallners (MP) anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare
i kommunstyrelsen, samt
att ny ledamot utses vid ett senare tillfälle
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag, från och med
den 15 september 2016.
Beslutsunderlag
Kåge Wallners (MP), skrivelse 12 juni 2016
____

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Kåge Wallner
Valberedningen

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 122 Anhållan från Kåge Wallner (MP), om entledigande
från uppdrag som ledamot i demokrati- och
kvalitetsberedningen
Dnr 2016-301-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kåge Wallners (MP) anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i
demokrati- och kvalitetsberedningen, samt
att ny ledamot utses vid ett senare tillfälle
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag, från och med
den 15 september 2016.
Beslutsunderlag
Kåge Wallners (MP), skrivelse 12 juni 2016
____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Annika Forslin
Kåge Wallner
Valberedningen
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 123 Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
Meddelas att följande motion väckts genom att den inlämnats till
kommunledningsförvaltningen och till dagens sammanträde.
1. Motion om träbyggnadsstrategi för Hudiksvalls kommun, Sven Bergström
Trolin (C) och Gunnar Grenholm (C)
Dnr 2016-303-008
____

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (30)

Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 124 Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Meddelas och läggs till handlingarna.
Meddelande från Länsstyrelsen: Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige är
Kerstin Karlsson (M), efter Maria Sundberg Lindh som har entledigats.
Dnr 2016-000141-102
____

Beslutet skickas till:
Kerstin Karlsson
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-06-20

Kommunfullmäktige

§ 125 Delegationsbeslut


Lärandenämnden 2016-04-28



Social- och omsorgsnämnden 2016-04-21



Tekniska nämnden 2016-05-16



Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-18

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

30 (30)

