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Gunnar Grenholm (C)
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Jan-Erik Jonsson (C)
Sven Bergström-Trolin (C)
Cecilia Natander (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Margareta Berg Kjellin (M) § 84-86
Anders Bengtsson (M) § 87-107
Håkan Rönström (M) § 84-90
Adam Rydstedt (M) § 91-107
Bibbi Segerbrand (M)
Tommy Ljung (M)
Kamran Khalil (M)
Patrik Nilsson (SD)
Mathias Nilsson (SD)
Stefan Nordin (SD)
Lars Andersson (SD)
Fredrik Forslund (SD)

Ersättare

Monica Flöjt (S)
Kerstin Rask (S)
Bengt Sahlin (MP)

Pärlennart Larsson (KD)
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Jari Ropponen (SD)
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§ 84

2016-05-23

Dnr 2016-000104 - 030

Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor
Kommunfullmäktige beslutar
Sammanfattning
Bengt-Åke Nilsson (C) har tidigare till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Nina Burchardt (S)ställt frågan:
Utbudet som kultur- och fritidsförvaltningen presenterar för våren 2016 är 17
aktiviteter, varav en utanför centralorten. Skall vi ha barn kultur i hela
kommunen, eller bara i centrala Hudiksvall?
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Nina Burchardt (S) svarar att kulturoch fritidsnämnden anordnade en aktivitet och det i anledning av ett
medborgarförslag. I presentationen av vårens aktiviteter är alla föreningars
aktiviteter med. När något anordnas från kultur- och fritidsnämnden görs det i
och omfattar hela kommunen.
Anders J Eriksson (MP) frågar ansvarigt kommunalråd angående ostkustbanans
sträckning genom Hudiksvall: Vid kommunstyrelsens sammanträde den 2
februari i år beslutades att uppdra till förvaltningen att förbereda ett utställnings
förslag, baserat på det östra alternativet dvs ett centralt stationsläge i Hudiksvall
och Iggesund. När blir utställningsförslaget klart att visas för allmänheten?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar att underlaget blivit
något försenat. Frågan ska upp för behandling i extra insatt planutskott 28 juni
och extra insatt kommunstyrelsesammanträde 30 juni. Planen är beräknad att,
efter utställning, kunna antas av kommunfullmäktige i oktober eller november
2016.
Sven Bergström Trolin (C) frågar ansvarigt kommunalråd, i anledning av
kommunledningens uttalande i Hudiksvallstidningens webupplaga: Idag har
frågor kommit upp hur det blir med ny idrottshall i Hudiksvall "Ingen ny
idrottshall" är rubriken trots att en enig hallgrupp förordat detta. Daniel
Pettersson har sagt att det är en trovärdighetsfråga att få med Hudiksvalls nya
idrottshall i budgeten för 2017. Kan vi få ett tydligt besked i denna fråga från
kommunledningen.
Kommunalråd Daniel Pettersson (V) svarar att ingen i kommunledningen gjort
något uttalande om detta i lokaltidningen. Frågan om idrottshall har informerats
om i allmänna utskottet. Hallgruppen kommer att skriva fram ärendet till
kommunstyrelsen för beslut.
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§ 85

Dnr 2016-000108 - 030

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 får väckas och lämnas till tekniska nämnden för
handläggning och beslut, samt
att medborgarförslag 2 får väckas och lämnas till byggnadsnämnden för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
Följande medborgarförslag väcks vid sammanträdet:
•

Medborgarförslag om hastighetsbegränsning i Iggesund
Dnr 2016-000242 035



Medborgarförslag om anvisning av mark för kolonilotter i Hudiksvalls
kommun
Dnr 2016-000256 035

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
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§ 86

2016-05-23

Dnr 2016-000171 - 206

Taxor och upplåtelse av offentlig plats och kommunal
mark 2016-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 20162018 enligt tekniska förvaltningens förslag.
Reservationer

Cecilia Natander (C), Gunnel Nordin (L), Monika Stigås (KD), Birgitta Medin
(M), Jonas Holm (M), Anders Bengtsson (M), Adam Rydstedt (M), Bibbi
Segerbrand (M), Tommy Ljung (M), Kamran Khalil (M), Patrik Nilsson (SD),
Mathias Nilsson (SD), Stefan Nordin (SD), Lars Andersson (SD) och Fredrik
Forslund (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har sett över taxor och regler för upplåtelse av offentlig
plats och kommunal mark, samt tagit fram ett förslag till revidering.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Yrkanden
Håkan Rönström (M) yrkar att höjningarna av taxor på offentlig plats och
kommunal mark avslås och att tidigare taxor gäller i ytterligare tre år 2016-2018.
Annika Huber (S), Bengt-Åke Nilsson (C) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Cecilia Natander (C), Patrik Nilsson (SD) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till
Håkan Rönströms förslag.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag, eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Håkan
Rönströms förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 35 ja-röster mot 16 nej-röster. Se bilaga § 86
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Beslutsunderlag
• Tekniska nämndens protokoll, 14 mars 2016, § 41
•

Förslag om taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark
2016-2018

•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 68

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 88

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 87

2016-05-23

Dnr 2016-000251 - 109

Handlingsplan för ungdomars inflytande
Sammanfattning
Ungdomsstrateg Jenny Alvolin informerar kommunfullmäktige om arbetet med
att ta fram en handlingsplan för att öka ungdomars inflytande. Informationen
omfattar varför det är viktigt att ungdomars inflytande ökar, uppdragets
innehåll, och uppdragets förutsättningar. Informationen avslutas med att
ledamöterna får svara på tre frågor ( Varför stärka barn och ungdomars
inflytande ? Kan barn och ungdomar ha inflytande? och Möjligheter och
hinder?) där svaren samlades in och ska användas vid planens slutgiltiga
utformning.
Planen kommer att tas upp för beslut under hösten.
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§ 88

Dnr 2016-000081 - 042

Bokslut 2015 för donationsfonder
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa bokslut 2015 för Hudiksvalls kommuns Donationsförvaltning
Sammanfattning
Enligt Stiftelselagen är kommunstyrelsen ansvarig för att stiftelseförordnandet
efterlevs och skall således skriva under verksamhetsberättelsen.
Kommunstyrelsen har föreslagit att bokslutet fastställs.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande inklusive Hudiksvalls
kommuns donationers bokslut 2015, 1 april 2016


Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 64



Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 81

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Revisorerna
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2016-05-23

Dnr 2016-000202 - 045

Utökad borgensram för Forssågruppen AB 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls Kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för
Forssågruppen AB, 556241-6494, för ett nytt lån på 3 000 000 kr.
Sammanfattning
Forssågruppen AB behöver uppta nytt lån om 3 000 000 kr för att finansiera
ombyggnationer av två fastigheter i Delsbo.
Kostnaden för ombyggnationerna kommer att betalas av hyresgästerna under
hyresavtalens löptid.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt en utökad borgensram för Forssågruppen.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Caroline Schmidt (C), Sven-Åke Thoresen (S) och Uno
Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning och beslut i ärendet.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 13 april 2016
•

Planutskottets protokoll 19 april 2016 § 33

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 82

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Forssågruppen AB
Revisionen
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§ 90

Dnr 2016-000145 - 055

Information om finansförvaltningen 2015 samt
lägesrapport 2016-05-01
Sammanfattning
Konsult Andreas Larsson, Wassum Investment Network, informerar
kommunfullmäktige om kapitalförvaltningen, avseende kommunens
pensionsmedel och försäljningsmedel.
Vid informationen framkommer bl.a.:
Pensionsmedel

•

Innehåller totalt till 413 miljoner kronor

•

Avkastningen under 2015 var 3,8 %

Försäljningsmedel

•

Innehåller totalt till 265 miljoner kronor

•

Avkastningen under 2015 var 4,1 %

Årlig avkastning sedan 1997 för pensionsmedlen är 5,9 % och för
försäljningsmedlen 4,8 %.
Avkastningen hittills under 2016 är -0,5 %.
Vid en screening av portföljens aktieinnehav visar den etiska granskningen att
andelen smuts uppgår till 0,9% av totala portföljen.
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§ 91

2016-05-23

Dnr 2016-000187 - 003

Bolagsordning för Glysisvallen AB
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förelagd Bolagsordning gällande för Glysisvallen AB, samt
att till bolagsordningen tillföra ”att kommunfullmäktige väljer sina
styrelserepresentanter för varje mandatperiod”.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut, § 210/ 2015, om att köpa NCC AB:s
aktiepost i Glysisvallen AB. Köpet genomfördes med tillträde till aktierna från
och med den 1 januari 2016 och kommunen blev därmed ensam ägare till
bolaget. Med anledning av det samt att vissa förändringar har skett i
kommunallagen så har ett omarbetat förslag till bolagsordning för Glysisvallen
AB utarbetats. Efter beslut om bolagsordningen i kommunfullmäktige ska den
antas av bolagsstämman.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 7 april 2016
•

Bolagsordning för Glysisvallen AB, 8 april 201

•

Planutskottets protokoll 19 april 2016 § 32

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 83.

Beslutet skickas till
Glysisvallen AB
Kvalitetsstrategen
Ekonomiavdelningen
Revisorerna
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§ 92

Dnr 2016-000151 - 042

Årsredovisning och bolagsstyrningsrapport 2015,
Kommunala bolagen
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga aktiebolagens årsredovisningar och revisionsberättelser, för år 2015, till
handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelser och ekonomiska årsredovisningar, revisionsberättelser
för år 2015 och granskningsrapporter 2015 har inkommit från de kommunala
bolagen
•

Årsredovisning 2015 för, Fastighets AB Glysis

•

Årsredovisning 2015 för, AB Hudiksvallsbostäder

•

Årsredovisning 2015 för, Fiberstaden AB

•

Årsredovisning 2015 för, Glysisvallen AB

•

Årsredovisning 2015 för, Hudiksvalls Näringslivs Aktiebolag

•

Årsredovisning 2015 för, Forssågruppen AB

•

Årsredovisning 2015 för, Iftac AB

•

Årsredovisning 2015 för, Visit Glada Hudik AB

Kommunstyrelsen har beslutat anse att bolagen bedrivit verksamheten i
förhållande till det ändamål fullmäktige har fastställt och att verksamheten
utförts inom de kommunala befogenheterna.
Beslutsunderlag
• Bolagens årsredovisning 2015
•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 66

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 105

Beslutet skickas till
Respektive bolag
Ekonomiavdelningen
Kvalitetsstrategen
Revisorerna
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§ 93

2016-05-23

Dnr 2016-000210 - 042

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2015,
Stiftelsen Hälsinglands museum
Kommunfullmäktige beslutar
att för kommunens del bevilja styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum, ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015,
samt
att lägga stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse till handlingarna.
Sammanfattning
Verksamhetsberättelse och ekonomiska årsredovisning och revisionsberättelse
för år 2015 har inkommit från Stiftelsen Hälsinglands museum.
Kommunstyrelsen har föreslagit att styrelsen och de enskilda förtroendevalda i
Stiftelsen för Hälsinglands Museum beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2015
Beslutsunderlag
• Stiftelsens årsredovisning 2015
•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 106

Beslutet skickas till
Stiftelsen Hälsinglands museum
Ekonomiavdelningen
Kvalitetsstrategen
Revisorerna
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§ 94

2016-05-23

Dnr 2016-000071 - 349

Riktlinjer för stöd till driftberättigade föreningar för
anslutning till det kommunala vatten- och
avloppsnätet
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Riktlinjer för driftberättigade föreningar för anslutning till det
kommunala vatten– och avloppsnätet
Sammanfattning
Flera av de mindre föreningarna på landsbygden har vatten som bedöms som
mindre bra eller till och med otjänligt. Ett kommunalt bidrag med stöd för
anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet kan därför ses som en
landsbygdsfrämjande åtgärd som kan ha stor betydelse för
föreningsverksamheten. Det finns behov av riktlinjer för stöd för anslutning till
det kommunala vatten- och avloppsnätet.
Förslag till, Riktlinjer för stöd till driftberättigade föreningar för anslutning till
det kommunala vatten- och avloppsnätet:
• Driftberättigad förening kan ansöka om stöd för anslutning till det
kommunala vatten- och avloppsnätet.
• Förutsättning för att kommunen beviljar stöd är att föreningen även erhåller
stöd från Boverket och själva bidrar med egen insats.
• Bidraget får användas för att täcka kostnader som t ex grävning, material och
anslutningsavgift m.m.
Kommunstyrelsens har tillstyrkt förslaget.
Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) och Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 12 februari 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 60

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 84

Beslutet skickas till
Planeringsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Driftsberättigade föreningar
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2016-05-23

Dnr 2016-000129 - 007

Hantering av revisionens granskningsrapporter
Kommunfullmäktige beslutar
att hanteringen av revisionens granskningsrapporter i fortsättningen ska ske
enligt nedanstående förslag.
Sammanfattning
Hanteringen av revisionens granskningsrapporter har upplevts som otydlig och
rapporterna har inte fått den uppmärksamhet de förtjänar. Någon egentlig
uppföljning, av hur synpunkter från revisionen har hanterats i nämnder och
styrelsen, har heller inte genomförts.
Förslag om hantering av revisionens granskningsrapporter
Förslaget om hantering av revisionens granskningsrapporter innebär att
revisionsrapporter anmäls till kommunfullmäktige som beslutat att överlämna
dessa till kommunstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
kommer sedan att presenteras i kommunfullmäktige och följas av debatt.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt hanteringen.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 16 februari 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 67

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 91

Beslutet skickas till

Kansliavdelningen
Samtliga nämnder och förvaltningar
Revisorerna
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Kommunfullmäktige

§ 96

2016-05-23

Dnr 2016-000226 - 009

Interpellation ang policy för skogs- och markägande
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerade interpellation, till
ansvarigt kommunalråd, från Sven Bergström Trolin (C), får framställas.
Ansvarigt kommunalråd Mikael Löthstam (S) har besvarat interpellationen
genom skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar Sven Bergström Trolin (C) och Mikael Löthstam
(S).
Beslutsunderlag
• Interpellation från Sven Bergström Trolin (C), inkommen 25 april 2016
•

Kommunfullmäktiges protokoll, 25 april 2016 § 69

•

Interpellationssvar från Mikael Löthstam (S) 18 maj 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-05-23

Kommunfullmäktige

§ 97

Dnr 2015-000470 - 035

Medborgarförslag om att bygga lägenheter i Enånger
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats angående att styra flyttströmmarna inom
kommunen. Förslagsställarna anser att det är det kommunala bostadsbolagets
ansvar att de tio lägenheter som försvunnit från Enånger ersätts av
nyproducerade. Förslagsställarna anser även att kommunfullmäktige har ansvar
för att skapa förutsättningar som gagnar samhällsservice som affären, skolan
och annat för bygden kvalitetshöjande utbud.
Kommunledningsförvaltningens yttrande
Enånger är en viktig tätort i kommunens södra del. Orten är strategiskt belägen
mellan fem relativt nära arbetsmarknader. Dess möjligheter att bidra till
kommunens långsiktiga utveckling är avhängigt tillgången till bostäder för
dagens och morgondagens behov. Tillgången till hyreslägenheter är viktig i den
lokala dynamiken för inflyttning och för att motverka utflyttning. Det är därför
av vikt att frågan om tillgången till lägenheter utanför tätorten Hudiksvall
beaktas i arbetet med nästa översiktsplan.
Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att biffalla motionen
samt, att för kännedom överlämna medborgarförslaget till Hudiksvallsbostäder
AB, och att förutsättningarna för att bo och verka utanför tätorten Hudiksvall
beaktas i arbetet med nästa översiktsplan.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 24 mars 2016
•

Mats Åkerlund och Lars Heinemans medborgarförslag. 6 oktober 2015

•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 75

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 93

Beslutet skickas till

Enångers bygderåd
Landsbygdsstrategen
AB Hudiksvallsbostäder

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Planeringsavdelningen

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 98

2016-05-23

Dnr 2015-000487 - 035

Medborgarförslag om bostäder för nyanlända
asylsökande i vår kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att med social- och omsorgsnämndens yttrande, anse medborgarförslaget
besvarat
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har lämnats in om bostäder för nyanlända asylsökande i
vår kommun. Förslagsställaren vill att kommunen undersöker och tar ställning
till möjlighet av boende hos privatpersoner för asylsökande människor samt att
för asylsökande ensamkommande barn underlätta möjligheten till att
familjehemsboende permanentas även efter asylperioden.
Social- och omsorgsnämnden har yttrat följande: Hudiksvalls kommun har på
uppdrag av Migrationsverket drivit tillfälliga evakueringsboenden för
asylsökande sedan oktober 2015. Detta kommer att pågå tom 2016-04-30,
eventuellt någon månad till. Anledning är den kraftiga flyktingströmmen under
2015 som har gjort att Migrationsverkets asylboendeplatser inte har räckt till.
I slutet av december 2015 minskades flyktingströmmen kraftigt på grund av
strängare gränskontroller. Migrationsverket har nu meddelat att de inte har
behov av några ytterligare tillfälliga platser hos kommunerna. Därmed finns det
inget behov av att hitta boenden hos privatpersoner.
Inströmningen av ensamkommande barn som söker asyl har i samma takt
minskats rejält. Annonsering och rekryteringsarbete för att finna familjehem till
ensamkommande barn pågår hela tiden. Om ett barn under asyltiden placeras i
ett familjehem och sedan får beviljat uppehållstillstånd, får barnet självklart
stanna i familjehemmet om barnet önskar och att det bedöms vara för barnets
bäst.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Beslutsunderlag
• Social- och omsorgsnämndens protokoll, 17 mars 2016, § 39
•

Margareta Sidenvalls medborgarförslag, 17 november 2015

•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 74

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 92
Beslutet skickas till

Margareta Sidenvall

Justerandes signatur

Social- och omsorgsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 99

2016-05-23

Dnr 2015-000245 - 008

Motion att bygga kommunen inifrån och ut
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Reservationer

Gunnel Nordin (L), Monika Stigås (KD), Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M),
Anders Bengtsson (M), Adam Rydstedt (M), Bibbi Segerbrand (M), Tommy
Ljung (M), Kamran Khalil (M), Patrik Nilsson (SD), Mathias Nilsson (SD),
Stefan Nordin (SD), Lars Andersson (SD) och Fredrik Forslund (SD)
reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Andréa Bromhed, (MP), har väckt en motion om social hållbarhet vid
upphandlingar och markanvisningar. Motionären föreslår att Hudiksvalls
kommun drar lärdom av Örebro kommuns mångfaldsarbete i bostadsbyggande,
att Hudiksvalls kommun utifrån Öbos projekt med bostadsbyggare utreder om
en liknande modell som de använt kan användas utifrån kommunens
förutsättningar och behov samt att Hudiksvalls kommun vid byggande av den
nya stadsdelen i hamnområdet formulerar tydliga krav på social hållbarhet som
ska möjliggöra för dem som står långt ifrån arbetsmarknaden att få tillträde till
denna.
Tekniska nämndens yttrande
Vi behandling av motionen beslutade tekniska nämnden, § 6/2016, om ett antal
att-satser:
att social hållbarhet bör vara ett av flera urvalskriterier vid markanvisning
avseende mark för bostadsbyggande.
att möjligheten att använda tomträttsupplåtelse istället för markförsäljning får
användas i attraktiva lägen för att möjliggöra byggande av hyresrätter med
rimliga hyresnivåer.
att marksektionen ska, när så är påkallat, låta social hållbarhet utgöra en viktig
parameter vid beställning av detaljplaner,
att social hållbarhet, vid markanvisning och detaljplanebeställning endast ska
användas när behov bedöms föreligga samt när drifts- och
exploateringsekonomi tillåter det, att
att mark sektionen ges i uppdrag att i kommande markanvisning policy inta
bestämmelser om social hållbarhet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-05-23

Hudiksvallsbostäder AB,s yttrande
Hudiksvallsbostäder AB anför att man under många år arbetat aktivt för att
främja integrationen och motarbeta utanförskap i bolagets bostadsområden,
flera gånger tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. För
närvarande pågår informations- och integrationsprojekt.
Hudiksvallsbostäder ser positivt på att kommunen ställer krav på social
hållbarhet vid markanvisning och produktion av större entreprenader t.ex.
Kattvikskajen. Vid mindre projekt saknas i dagsläget kapacitet eftersom det är
svårt att redan i dagsläget få tillräckligt underlag av offerter. Marknaden i
Örebro skiljer sig från den i Hudiksvall
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
Yrkanden
Andrea Bromhed (MP), Delshad Saleh (V), Annika Huber (S), Mikael Löthstam
(S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Patrik Nilsson (SD) och Adam Rydstedt (M) yrkar avslag på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Patrik Nilssons och Adam Rydstedts förslag, och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 mars 2016
•

Andrea Bromhed (MP), motion, 26 maj 2015

•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 76

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 94

Beslutet skickas till

Andrea Bromhed
Tekniska nämnden
AB Hudiksvallsbostäder
Planeringsavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 100

2016-05-23

Dnr 2015-000436 - 008

Motion om anslutning till, Nätverk mot rasism och
diskriminering
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att överlämna till kommunstyrelsen att utse en representant för Hudiksvalls
kommun i Nätverk mot rasism och diskriminering.
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP), föreslår i en motion att Hudiksvalls kommun ansluter
sig till SKL,s Nätverk mot rasism och diskriminering. Motionären skriver, att
vikten av att systematiskt arbeta mot rasism och diskriminering är något som de
flesta förtroendevalda och tjänstemän i Sverige ställer sig bakom. Att därefter
skapa strategier och metoder för att sätta dessa ord i handling har visat sig
svårare. Ett sätt att komma vidare kan vara att ingå i ett lärande nätverk där
man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra, granskar och utvecklar
kunskap.
Sveriges Kommuner och Landsting samordnar med stöd av
Diskrimineringsombudsmannen, ett svenskt nätverk för kommuner som
arbetar utifrån den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen
mot rasism.
Kommunstyrelsen har förslagit att motionen bifalls.
Yrkanden
Andrea Bromhed (MP), Mikael Löthstam (S), Annika Huber (S), Caroline
Schmidt (C), Jonas Holm (M), Birgitta Medin (M), Elisabeth Swedman (V) och
Adam Rydstedt (M) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
• Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 1 april 2016
•

Andréa Bromhed (MP), motion, 15 oktober 2015

•

Allmänna utskottets protokoll 14 april 2016 § 77

•

Kommunstyrelsens protokoll 3 maj 2016 § 95

Beslutet skickas till

Andrea Bromhed
Kansliavdelningen
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 101

2016-05-23

Dnr 2016-000228 - 102

Val av ersättare i lärandenämnden efter Cecilia
Natander (C), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i lärandenämnden utse Erika Stenlund (C), Hudiksvall.
Sammanfattning
Cecilia Natander (C) entledigades från rubricerat uppdrag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016. Kommunfullmäktige har att
utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Cecilia Natander (C) 24 april 2016


Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016 § 78

Beslutet skickas till

Erika Stenlund
Lärandenämnden
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 102

2016-05-23

Dnr 2016-000227 - 102

Val av ledamot i Byggnadsnämnden efter Cecilia
Natander (C), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i byggnadsnämnden utse Jörgen Bengtson (C), Enånger,
samt
att till ny ersättare (efter Jörgen Bengtson) utse Wilhelm Westberg (C), Enånger.
Sammanfattning
Cecilia Natander (C) entledigades från rubricerat uppdrag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016. Kommunfullmäktige har att
utse ny ledamot.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Cecilia Natander (C) 24 april 2016
•

Kommunfullmäktiges protokoll 25 april 2016 § 79

Beslutet skickas till

Jörgen Bengtson
Wilhelm Westberg
Byggnadsnämnden
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 103

2016-05-23

Dnr 2016-000230 - 102

Begäran, från Alexandra Thidevall (C), om
entledigande från uppdrag som ersättare i tekniska
nämnden, samt val av ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Alexandra Thidevalls begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i tekniska nämnden, samt
att till ny ersättare utse Anton Stark (C), Forsa.
Sammanfattning
Alexandra Thidevall (C), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Alexandra Thidevall (C) 21 april 2016.

Beslutet skickas till

Alexandra Thidevall
Anton Stark
Tekniska nämnden
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 104

2016-05-23

Dnr 2016-000186 - 102

Nominering av ersättare i Glysisvallen AB 2016 (1år)
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till valberedningen för ytterligare beredning
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

Beslutet skickas till

Valberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 105

2016-05-23

Dnr 2016-000235 - 102

Nämndeman ej längre folkbokförd i Hudiksvall
Kommunfullmäktige beslutar
att Daniel Ekblom inte ska ha kvar sitt uppdrag, samt
att ny nämndeman utses vid nästa sammanträde.
Sammanfattning
Hudiksvalls Tingsrätt har i en skrivelse påtalat att nämndemannen Daniel
Ekblom inte längre är folkbokförd i kommunen och är därför inte längre valbar
som nämndeman i kommunen och att hans uppdrag har upphört enligt 4 kap 8
§ 3 st rättegångsbalken. Kommunfullmäktige får enligt fjärde stycket i samma
bestämmelse besluta att Daniel Ekblom ska ha kvar sitt uppdrag under resten
av tjänstgöringstiden. Om fullmäktige inte fattar ett sådant beslut begär
Tingsrätten att en ny nämndeman utses i stället.
Daniel Ekblom har i skrivelse önskat att få ha kvar sitt uppdrag under resten av
tjänstgöringstiden.
Beslutsunderlag
• Skrivelse från Hudiksvalls Tingsrätt 27 april 2016
•

Skrivelse från Daniel Ekblom 2 maj 2016

Beslutet skickas till

Hudiksvalls Tingsrätt
Daniel Ekblom
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 106

2016-05-23

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
• Rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda
beslut enligt 4 kap. 1§ SoL
Dnr 2016-000232 790
•

Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
Dnr 2016-000233 790

Beslutet skickas till

Till ärendena

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 107

2016-05-23

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
• Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-03-10
•

Tekniska nämnden 2016-04-18

•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20

•

Byggnadsnämnden 2016-04-26

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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