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§ 36

2020-04-27

Dnr 2020-000135 - 042

Årsredovisning 2019 Hudiksvalls kommun med
nämndernas verksamhetsrapporter 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning år 2019.
Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller dels en förvaltningsberättelse och dels en
ekonomisk redovisning. I årsredovisningen redovisas måluppfyllelse,
uppföljning av särskilda uppdrag och ekonomiskt resultat för koncernen,
nämndernas samt bolagens årsresultat.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S), Caroline Schmidt (C), Alf Norberg (V), Jonas Holm (M),
Peter Åkerström (KD), Håkan Rönström (M), Charliene Kiffer Goude (V),
Andrea Bromhed (MP) och Bo Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-04-07 § 41
Tjänsteutlåtande
Årsredovisning

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Ekonomienheten
Kvalitetsstrategen
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 37

2020-04-27

Dnr 2020-000200 - 007

Revisionsberättelse för år 2019 samt fråga om
ansvarsfrihet
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunstyrelsen, övriga nämnder, de enskilda förtroendevalda i dessa
organ och de gemensamma nämnderna Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd, Gemensam nämnd för Hjälpmedel och FOU Välfärd samt
Företagshälsovårdsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2019, samt
att lägga revisionsberättelsen och revisorernas verksamhetsberättelse för år 2019
till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse och en redovisning av
omfattning och inriktning av revisorernas granskning, avseende Hudiksvalls
kommuns räkenskaper för år 2019.
Kommunrevisorerna har även granskat verksamheten i gemensamma nämnder,
kommunalförbund och stiftelser samt kommunens koncernredovisning.
Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2019
godkänns samt att kommunstyrelsen och övriga nämnder och gemensamma
nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Kommunrevisionen
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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§ 38

2020-04-27

Dnr 2020-000233 - 042

Rapport årsredovisning 2019
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att, lämna yttrande över revisionens slutsatser
och rekommendationer, för att behandlas i kommunfullmäktige vid mötet den
28 september 2020.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat 2019 års årsredovisning. 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
Rapport årsredovisning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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§ 39

2020-04-27

Dnr 2020-000106 - 042

Tilläggsanslag 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 6 465 000 kronor till
kommunens intraprenader, där de enligt regelsystemet bär med sig
konsekvenserna av sina resultat,
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 90 530 000
kronor
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital vilket innebär att resultatet för
2020 kommer att försämras.
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2019 till
2020 har underlag tagits fram som avser både drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 6 465 000 kronor beviljas i tilläggsanslag och detta
avser regelsystemet där kommunens intraprenader bär med sig konsekvenserna
av sina resultat
Avseende investeringar har varje projekt gåtts igenom. Några projekt ligger
tidsmässigt före de tidplaner investeringsbudgeten bygger på. Det mesta är dock
kopplat till investeringar som av olika anledningar ännu inte genomförts. Den
totala summan investeringar som nu ligger för förslag till tilläggsanslag är 90
530 000 kronor.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C) meddelar att hon ej deltar i beslutet gällande att-sats två
det vill säga; att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget
90 530 000 kronor.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag på delegation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 121
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 108
Tjänsteutlåtande 2020-03-10
Tilläggsanslag investering 2020-03-10
Tilläggsanslag driftbudget 2020-03-10

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

2020-04-27

Dnr 2019-000242 - 100

Komplettering till beslut gällande genomlysning av
taxor - Taxor för upplåtelse av offentlig plats
Kommunfullmäktige beslutar
att revidera taxor för upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2020
och framåt, enligt tekniska förvaltningens förslag, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade den 23 maj 2016 att revidera taxor för
upplåtelse av offentlig plats och kommunal mark 2016–2018.
Under 2018 beslutades att dessa taxor skulle fortsätt att gälla även från 2019
och framåt, då förvaltningen under 2019 ska göra ytterligare översyn av taxorna.
Hudiksvalls kommuns krav på registerutdrag från Skatteverket bör tas bort, då
kommunen inte kan ställa ett sådant krav, när Polisen inhämtar yttrande från
tekniska förvaltningen.
Avgift för trottoarpratare måste korrigeras då andra regler kring dessa gäller.
Tidigare har det varit lägre avgift för medlemmar i Hudik City. Anledningen till
skillnaden har varit att Hudik City ansökt och varit ansvarig för ansökan mot
Polisen och har på så sätt underlättat det administrativa för förvaltningen.
Nu måste varje sökande ha ett eget tillstånd. Förvaltningen föreslår därför att
avgiften är den samma oavsett medlemskap i Hudik City. Tidigare var den för
medlemmar 700 kr/år och för icke medlemmar 2000/år eller 200 kr/månaden.
Förvaltningen föreslår en taxa på 200kr/månad eller 1650 kr/år.
Cirkus stor var tidigare 6000 kr, cirkus liten 3000 kr och tivoli 1500 kr/dag.
Förvaltningen föreslår för tydligheten att 1650 kr/dag gäller för samtliga.
Park, gatu- och torgfester med och utan inträde har en avgift som kan variera
inom intervallet, vilket kan tyckas otydligt för de sökande samt handläggare
men är det som är mest rättvist då denna typ av evenemang ser olika ut och har
olika förutsättningar och därför krävs en särskild överenskommelse i varje
enskilt fall. Intervallet ger en indikation och jämförelser med tidigare
evenemang ger en bra bild.
Handelsdagar och hälsingemarknad har skrivits ut särskilt i taxan, men
förvaltningen föreslår att det stryks, då de faller under annan kategori med
samma avgift. Det finns därför ingen anledning att ta upp dem särskilt.
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Förslaget är att taxan höjs med 10%. I övrigt endast mindre justeringar i text för
att förtydliga och göra det mer enhetligt för att underlätta för handläggare och
sökande.
Yrkanden
Caroline Schmidt (C) meddelar att hon ej deltar i beslutet gällande att-sats två
det vill säga; att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag på delegation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 127
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 112
Tekniska nämnden 2020-02-10 § 11
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2020-02-10
Taxor 2020-02-10
Tidigare taxor för offentlig mark 2020-02-10
Kommunfullmäktige 2019-12-16 § 372

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

2020-04-27

Dnr 2020-000075 - 340

Utökat verksamhetsområde för kommunalt vatten från
Vik, Hudiksvall och österut, etapp 1 till Hamre
Kommunfullmäktige beslutar
att utvidga det kommunala verksamhetsområdet för vatten vidare österut från
Vik till Hamre och att VA-verksamheten påbörjar planering och utförande av
utbyggnaden,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs senare i
tekniska nämnden, samt
att kostnaden för utbyggnaden, grovt uppskattat till 8–10 miljoner kronor,
finansieras genom en utökad investeringsram under projekttiden.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande:
Kommunens VA-verksamhet har i tidigare vattenutbyggnad fram till Vik tagit
höjd dimensioneringsmässigt för ytterligare anslutningar österut. Ett intresse
finns hos både föreningar och enskilda att en utbyggnad kommer till stånd och
VA-verksamheten har sedan tidigare påbörjat att kartlägga behov av och
möjligheter till ytterligare utbyggnad utifrån vattentjänstlagens perspektiv.
Med anledning av vattensituationen i Hamre och omkringliggande fastigheters
behov och önskemål om anslutning till kommunalt vatten föreslår tekniska
förvaltningen att man redan nu startar utbyggnaden med en etapp fram till
Hamre.
En utbyggnad av kommunalt vatten fram till Hamre beräknas till ca 8–10
miljoner kronor. Kostnaden är svårbedömd då det erfarenhetsmässigt är berg
på en del av sträckan. Det område som nu avses ligger norr om Delångersån.
Ett beslut om kommunalt verksamhetsområde innebär att kommunen drar
fram kommunala ledningar fram till fastighetsgränsen för de fastigheter som
hamnar inom verksamhetsområdet. Normalt anslutningsförfarande gäller sedan
med anslutningsavgifter och brukningsavgifter enligt gällande taxa och gällande
bestämmelser för anslutning till den allmänna vattenanläggningen.
Yrkanden
Andrea Bromhed (MP), Mikael Löthstam (S), Caroline Schmidt (C), Peter Asp
Vilén (SD) och Peter Åkerström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 32
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 39
Protokoll tekniska nämnden 2020-02-10 § 4
Tjänsteutlåtande 2020-02-12

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomienheten
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§ 42

2020-04-27

Dnr 2018-000157 - 054

Förbundsordning för Inköp Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den förbundsordning för Inköp Gävleborg som dess direktion
beslutade om att rekommendera ägarkommunerna 2020-02-10.
Sammanfattning
I samband med Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg 2019-12-31
skedde förändringar av Inköp Gävleborgs uppdrag. Förändringarna reglerades i
en ny förbundsordning och innebar att förbundets huvuduppdrag
fortsättningsvis är att förvalta redan tidigare ingångna avtal till dess de upphör.
Regelverket kring kommunalförbund har nyligen ändrats i syfte att skapa större
tydlighet kring bland annat likvidation. Sveriges kommuner och regioner (SKR)
har dessutom tagit fram en mall för hur en förbundsordning bör se ut vilket
man rekommenderar kommuner och regioner att följa.
För att få en förbundsordning som följer de rekommendationer som finns har
direktionen för Inköp Gävleborg valt att vid sitt sammanträde 2020-02-10
föreslå ägarkommunerna att anta bilagd förbundsordning
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut
i ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 33
Allmänna utskottets protokoll 2020-02-20 § 40
Tjänsteutlåtande 2020-02-12
Förbundsordning 2020-02-12

Beslutet skickas till
Inköp Gävleborg
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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§ 43

2020-04-27

Dnr 2020-000152 - 169

Krisplan Pandemi
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att samordna krisplan
Pandemi med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunens
krisledningsplan.
Sammanfattning
Med anledning av den pandemi som sprider sig till alla världens kontinenter har
en kommunövergripande pandemiplan tagits fram som förtydligar
krisorganisationens ledning, styrning och organisering. Krisorganisationens mål
är att säkra centrala samhällsfunktioner i samverkan med Region Gävleborg
samt att hantera personalbrist och lindra oro. Prioritering sker av de
verksamheter som måste fungera utan avbrott samt hur kommunikationen ska
samordnas. Kunskap hämtas från nationella källor som exempelvis
folkhälsomyndigheten.se
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
att samordnas med kommunstyrelsens delegationsordning och kommunens
krisledningsplan.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller detta
Beslutsunderlag
Krisledningsnämndens protokoll 2020-03-23 § 4
Krisledningsplan

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunledningsstaben
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§ 44

2020-04-27

Dnr 2017-000392 - 003

Revidering av Riktlinjer för uteserveringar
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det reviderade förslaget till riktlinjer för uteserveringar
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade att anta nya riktlinjer för uteserveringar från och
med 1 mars 2019.
I oktober 2019 gjordes en inventering av Tekniska förvaltningen och Plan- och
bygglovskontoret gällande förutsättningar att följa de nya riktlinjerna. Det som
undersöktes var främst markens beskaffenhet och förutsättningarna för att
anordna uteservering utan trädäck direkt på marken samt hur ett trädäck skulle
kunna påverka tillgängligheten. Ett flertal verksamheter löste uteservering utan
trädäck på ett bra sätt säsongen 2019.
Förvaltningarna kommer fortsatt att gemensamt följa upp efterlevnad av
riktlinjerna genom bland annat en inventering under säsongen.
Förvaltningarna föreslår följande tillägg till riktlinjerna för uteserveringar:
I de fall där marken bedöms vara jämn nog för att en uteservering ska kunna
anordnas direkt på marken rekommenderas att uteserveringen anordnas direkt
på marken utan trädäck. Vill sökande trots detta anordna ett trädäck krävs
bygglov och krav kommer ställas på att trädäcket tillgänglighetsanpassas och
även krav på utformning kommer att ställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-03-10 § 34
Tjänsteutlåtande 2020-02-18
Plan- och utvecklingsutskottet 2020-01-28 § 13
Plan- och utvecklingsutskottet2019-09-03 § 83
Kommunfullmäktige 2019-02-25 § 7
Riktlinjer

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden

Justerandes signatur
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§ 45

2020-04-27

Dnr 2019-000471 - 214

Detaljplan för Mo 3:28
Kommunfullmäktige beslutar
att anta planförslaget för Mo 3:28.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden beviljade 2016-03-15 (§ 21) ett positivt planbesked för
upprättande av detaljplan för del av fastigheten Mo 3:28 i syfte att möjliggöra
verksamheter som avser industri, service, lättare verkstadsindustri, tillverkning
med försäljning, handel med skrymmande varor, produktion, lager och
partihandel samt kontor. Erforderlig infrastruktur anläggs inom området.
Yrkanden
Ulrica Högberg (V) önskar få antecknat till protokollet att Vänsterpartiet anser
att ärendet borde vara bättre synkroniserat med en långsiktig lösning av den
totala trafiksituationen innan planen antas.
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag på delegation.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 123
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-24 § 30
Byggnadsnämndens protokoll 2020-03-03, § 22
Plankarta Mo 3:28
Fastighetsbeteckning antagande
Översiktlig geoteknisk undersökning
Samrådsredogörelse 20191016
Samrådsredogörelse 20190510
Planbeskrivning
MKB med bilagor
Granskningsutlåtande
Dagvattenutredning
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 46

2020-04-27

Dnr 2020-000159 - 500

Försäljning av aktier i Nya Ostkustbanan AB
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 19 000 kronor till Timrå
kommun,
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 20 000 kronor till Sollefteå
kommun,
att godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan
2015 AB á 100 kronor styck för en total summa om 10 000 kronor till Ånge
kommun, samt
att ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget
godkänner affären.
Sammanfattning
Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge
kommun) har beslutat köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen
med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget Ostkustbanan 2015 AB
(Sollefteå kommun och Ånge kommun).
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå
kommun 2,0%, Timrå kommun 1,9 % och Ånge kommun 1,0 %) och måste
godkännas av alla delägare. Hudiksvalls kommun är delägare i bolaget.
Beslut från respektive delägare bör vara fattade och kommunicerade innan
bolagsstämman 15 maj 2020.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 122
Tjänsteutlåtande
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Ägardirektiv
Beslutet skickas till
Nya Ostkustbanan AB
Region Västernorrland
Ånge, Timrå och Sollefteå kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(28)
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Sammanträdesdatum

2020-04-27

Kommunfullmäktige

§ 47

Dnr 2020-000094 - 106

Val av huvudmän till Hälsinglands sparbank 2020–2024
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande personer till huvudmän i Hudiksvalls Sparbank t o m
årsstämman 2024:
S

Lena Hallqvist, Safirgränd 6, 825 31 Iggesund

S

Bo Nilsson, Bolagsvägen 4, 824 42 Hudiksvall

S

Leif Rogell, Näsvägen 11, 820 64 Näsviken

S

Sven-Åke Thoresen, Bodarnevägen 12 D, 825 32 Iggesund

M

Jonas Holm, Långgatan 44, 824 52 Hudiksvall

M

Håkan Rönström, Tomtegatan 1, 824 42 Hudiksvall

C

Birgitta Sjölin, Gia 42, 824 92 Hudiksvall

C

Mats Olsson, Storängsvägen 46, 820 64 Näsviken

C

Vakant

V

Alf Norberg, Starvägen 29, 824 33 Hudiksvall

SD

Stefan Nordin, Änga 509, 824 74 Delsbo

Sammanfattning
Hälsinglands Sparbank har begärt att kommunen utser 11 huvudmän för en tid
av 4 år (år 2020–2024).
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-04-27 § 16
Skrivelse från Hälsinglands sparbank

Beslutet skickas till
Hälsinglands sparbank
Samtliga valda
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2020-04-27

Kommunfullmäktige

§ 48

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 2020-04-27 § 17
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 2
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 49

2020-04-27

Dnr 2020-000067 - 102

Val av ledamot i Byggnadsnämnden, efter Monika
Flöjt (S), som har entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i byggnadsnämnden utse Elisabet Svedman (S), Norra
Långgatan 27, 825 31 Iggesund, samt
att till ny ersättare (efter Elisabet Svedman) utse Sofie Lundström (S), Dalgatan
2 B, 824 42 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 24 februari 2020, att
entlediga Monika Flöjts (S) från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-04-27 § 18
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-02-24 § 19
Anhållan

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Elisabet Svedman
Sofie Lundström
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 50

2020-04-27

Dnr 2020-000114 - 102

Val av ledamöter, ersättare och lekmannarevisor med
ersättare i Forssågruppen AB
Kommunfullmäktige beslutar
att, från och med bolagets årsstämma 2019 till och med årsstämman 2022, till
styrelse i Forssågruppen AB utse:
Ledamot:

Ersättare:

Håkan Rönström (M), ordf
Tomtegatan 1
824 42 Hudiksvall

Eva-Lena Bergkvist (M)
Kvarnvägen 2
825 92 Njutånger

Kjell Persson (S), v ordf
Östanbräck 39
824 93 Hudiksvall

Börje Sundin (S)
Svågavägen 8
824 78 Bjuråker

Veronika Pettersson (S)
Skäktvägen 11
824 50 Hudiksvall

Gerd Olsson (S)
Gårdsmyra 6
824 79 Bjuråker

Caroline Schmidt (C)
Överbergebacken 9
824 40 Hudiksvall

Birgitta Sjölin (C)
Gia 42
824 92 Hudiksvall

Mikael Damberg (V)
Norra Kyrkogatan 9C
824 42 Hudiksvall

Joel Nordqvist
Hällgatan 6
825 31 Iggesund

att till lekmannarevisor utse Lennart Almstedt (MP), Långby 207, 820 64
Näsviken och till ersättare utse Joakim Westlund (C), Militärvägen 18, 825 95
Enånger, samt
att till ombud i bolagsstämmor utse Mikael Löthstam (S), Vindrosvägen 5,
824 51 Hudiksvall.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-04-27

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse ledamöter, ersättare och lekmannarevisor med
ersättare i Forssågruppen AB från och med bolagets årsstämma 2019 och resten
av mandatperioden
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-04-27 § 19

Beslutet skickas till
Forssågruppen AB
Samtliga valda
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 51

2020-04-27

Dnr 2020-000133 - 102

Val av ombud till föreningsstämman Regionala
innovationsnoden ekonomisk förening
Kommunfullmäktige beslutar
att till ombud vid föreningsstämman Regionala innovationsnoden ekonomisk
förening utse Bo Nilsson (S), Bolagsvägen 4, 824 42 Hudiksvall, samt
att till ersättare utse Ulrica Högberg (V), Breda Gatan 18 B, 824 52 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse ombud till föreningsstämman Regionala
innovationsnoden ekonomisk förening.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-04-27 § 20

Beslutet skickas till
Regionala innovationsnoden
Bo Nilsson
Ulrica Högberg
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 52

2020-04-27

Dnr 2020-000208 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Fastighet AB Glysis, Therese Blomdahl Dahlin (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Therese Blomdahl Dahlins anhållan om entledigande från uppdrag
som ersättare i Fastighet AB Glysis, samt
att till ny ersättare utse Nadja Gillvall (C), Dellenstranden 10, 824 65 Näsviken.
Sammanfattning
Therese Blomdahl Dahlin (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-04-27 § 21
Anhållan om entledigande

Beslutet skickas till
Fastighets AB Glysis
Therese Blomdahl Dahlin
Nadja Gillvall
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 53

2020-04-27

Dnr 2020-000113 - 008

Redovisning av obesvarade motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga rapporten till handlingarna
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes.
Enligt arbetsordningen 31§ för kommunfullmäktige i Hudiksvall ska en
uppföljning ske, varje år i april och oktober, av vilka motioner som inte är
slutbehandlade.
Kommunledningsförvaltningen har gjort en sammanställning över obesvarade
motioner daterad 2019-02-27. Totalt är det 15 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 15 obesvarade motionerna
kommer minst 9 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2020-04-07 § 130
Allmänna utskottets protokoll 2020-03-19 § 114
Tjänsteutlåtande 2020-02-28

Beslutet skickas till
Kommunledningsstaben

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 54

2020-04-27

Dnr 2020-000188 - 169

Redovisning av beslut tagna av krisledningsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna
Sammanfattning
1. Övertagande av nämndernas verksamhetsområden Dnr 2020-000150
2. Stängning av badhusen. Dnr 2020-000146
3. Val av krisledningsnämndens arbetsutskott. Dnr 2020-154
4. Distansutbildning på Bromangymnasiet och CUL. Dnr 2020-000166
5. Tillfällig höjning av riksnorm. Dnr 2020-000180
6.. Beslut om att införa uppehåll av verkställighet för daglig verksamhet enligt
LSS 9 §10 och sysselsättning enligt Socialtjänstlagen 5 kap 7 §. Dnr 2020000122
7 . Beslut om stödpaket till lokala näringsverksamheter. Dnr 2020-000155
8. Varuhemsändning i tätorterna Enånger, Näsviken och Friggesund. Dnr 2020000148
9. Temporärt ändrade delegationer i krisledningsnämnden på grund av den
pågående pandemin. Dnr 2020-000182 002

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 55

2020-04-27

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
1.Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS) Dnr 2020–000115

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

§ 56

2020-04-27

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Tekniska nämndens protokoll 2020-03-17
Lärandenämndens protokoll 2020-03-17 och 2020-03-31
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2020-02-27 och 2020-03-26
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-03-25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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