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Delshad Saleh (V)
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Siv Cavallin (V)
Olle Jonsson (V)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Sven Bergström Trolin (C)
Cecilia Natander (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Matts Persson (C)
Madeleine Lundberg (C)
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Jonas Holm (M)

Bibbi Segerbrand (M)
Håkan Rönström (M)
Adam Rydstedt (M)
Birgitta Medin (M) 2:e v
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Kamran Khalil (M)
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Kåge Wallner (MP)
Ulla Persson (MP)
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Monika Stigås (KD)
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Administrativ chef Pia Embretsén, kvalitetsstrateg Annika Lindfors och serviceföreståndare Anders
Mellin
Utses att justera:

Gerd Olsson och Kamran Khalil

Justeringens plats
och tid:

Kommunledningsförvaltningen måndag den 29 februari 2016 kl
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Paragrafer

Sekreterare:

Pia Embretsén

Ordförande:

Siw Karlsson

Justerande:

Gerd Olsson

Utdragsbestyrkande:

Kamran Khalil
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Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med

2016-03-01

till och med

2016-03-22

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen
Underskrift

Pia Embretsén
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§1

Information om Insikt – en servicemätning av
kommunernas myndighetsutövning

Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors informerar kommunfullmäktige om resultatet från
Insikt 2015 – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Resultatet
visar en förbättring sedan förra mätningen 2013. Hudiksvall hamnar på plats 24 i
rankingen av landets kommuner. 2013 hamnade Hudiksvalls på plats 34.
Följande förbättringsområden har mätts: information, tillgänglighet, attityder hos
personal, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§2

Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor

Sammanfattning
Matts Persson (C) frågar ansvarigt kommunalråd Daniel Pettersson (V):
Tänker ni flytta restaurangprogrammet från CUL till Bromangymnasiet ?
Ansvarigt kommunalråd Daniel Pettersson (V) svarar att frågan håller på att utredas.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§3

Ändring i Förbundsordning för samordningsförbund
Gävleborg

Dnr 2014-470-701
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun, godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens förslag,
ändring i § 5, Förbundsordning för samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem
ersättare. Ändringen träder i laga kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt förslaget.
Sammanfattning
Förbundsstyrelsen har beslutat att föreslå samordningsförbundets medlemmar en
ändring i § 5, Förbundsordning för samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem
ersättare.
Genom att öka antalet platser i styrelsen upphör behovet av att adjungera ledamöter,
vilket har gjorts hittills för att möjliggöra en stor delaktighet och förankring för länets
samtliga kommuner.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Samordningsförbund Gävleborg, 9 november 2015.



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 183



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 7

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§4

Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun

Dnr 2011-580-312
Kommunfullmäktige beslutar
att anta föreslagen cykelpolicy för Hudiksvalls kommun, samt
att uppdra till kommunstyrelsen, efter samråd med tekniska nämnden, fastställa
tillämpningsanvisningar för cykelpolicyn.
Reservation

Till förmån för Kåge Wallners förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik
Jonsson (C), Sven Bergström Trolin (C), Cecilia Natander (C), Bengt-Åke Nilsson (C),
Matts Persson (C), Madelaine Lundberg (C), Jörgen Bengtson (C), Andrea Bromhed
(MP), Kåge Wallner (MP), Ulla Persson (MP), Bengt Sahlin (MP) och Gunnel Nordin
(L).
Sammanfattning
Förvaltningarna har upprättat ett förslag till cykelpolicy som utgör ett planeringsunderlag med syftet att stärka cykelns roll som transportslag.
Beslutsunderlag


Cykelpolicy för Hudiksvalls kommun. November 2015.



Planutskottets protokoll 10 december 2015 § 81



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 19

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) och Bo Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till att cykelpolicyn antas med följande tillägg:
att uppdra till kommunstyrelsen att (efter samråd med tekniska nämnden) utifrån
cykelpolicyn ta fram en konkret budgeterad tidsplan för utbyggda cykelvägar och ökad
framkomlighet för cykeln och att denna plan fastställs i kommunfullmäktige årligen i
samband med att rambudgeten antas.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Caroline Schmidt (C) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till Kåge Wallners
förslag.
Ordförande framställer först proposition om bifall eller ej till kommunstyrelsens
förslag om att anta föreslagen cykelpolicy, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag (om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa tillämpningsanvisningar för
cykelpolicyn) eller till Kåge Wallners med fleras förslag (om att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att utifrån cykelpolicyn ta fram en konkret budgeterad tidsplan för utbyggda
cykelvägar och ökad framkomlighet för cykeln och att denna plan fastställs i
kommunfullmäktige årligen i samband med att rambudgeten antas), och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som vill bifalla Kåge
Wallners förslag röstar NEJ. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utifrån cykelpolicyn ta fram en konkret budgeterad
tidsplan för utbyggda cykelvägar och ökad framkomlighet för cykeln och att denna
plan fastställs i kommunfullmäktige årligen i samband med att rambudgeten antas.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bilaga § 4
Omröstningen utfaller med 38 ja-röster mot 13 nej-röster. Kommunfullmäktige har
alltså beslutat att ge kommunstyrelsen i uppdrag att fastställa tillämpningsanvisningar
för cykelpolicyn.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-02-22
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§5

Reglemente för pensionärsrådet

Dnr 2015-494-003
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Sammanfattning
I och med ny organisationen och ny mandatperiod har pensionärsrådets reglemente
setts över och vissa förändringar föreslås av social- och omsorgsnämnden
Förslaget är framtaget av ordförande och ledamot i social- och omsorgsnämnden tillsammans med tre representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
Beslutsunderlag


Reglemente för pensionärsrådet



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 12 november 2015, § 136



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 184



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 17

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§6

Motion om demokratiutveckling

Dnr 2013-139-008
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen, samt
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla
kommunens demokratiarbete i syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ,
stödja förslag, diskutera eller följa debatten i olika frågor.
Sammanfattning
Mikael Löthstam (S), har inlämnat en motion om att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete i
syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera eller följa
debatten i olika frågor. Motionären skriver att i dag finns möjligheten att lämna in
medborgarförslag, som utreds och går till nämnd eller kommunfullmäktige för beslut.
För att öka medborgarnas möjligheter att vara aktiva och delaktiga i samhällsutvecklingen behöver nya former av inflytande utvecklas. Som exempel lämnas det så
kallade ”Malmöinitiativet”, en form av E-förslag/E-petition.
Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande och demokrati- och
kvalitetsberedningen föreslår att motionen bifalls, samt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en webbaserad plattform för att utveckla kommunens demokratiarbete
i syfte att öka medborgarnas möjlighet att ta initiativ, stödja förslag, diskutera eller följa
debatten i olika frågor.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Mikael Löthstam (S), 19 mars 2013



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 3 december 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 16



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 11

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§7

Motion om utökning av avgiftsfria busskort till barn i
åldersgruppen 10-13 år

Dnr 2015-160-008
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad.
Reservation

Gunnel Nordin (L), Monika Stigås (KD), Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Bibbi
Segerbrand (M), Håkan Rönström (M), Adam Rydstedt (M), Tommy Ljung (M) och
Kamran Khalil (M) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Tommy Ljung (M), föreslår i en motion att de avgiftsfria busskorten för ungdomar 1319 år utökas till att omfatta även gruppen 10-13 år. Detta för att underlätta för ungdomar att kunna resa hållbart till och från olika aktiviteter, tidigt vänja de unga vid att
åka kollektivt samt gynna hushåll med ansträngd ekonomi.
Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande men lämnar inget beslutsförslag i frågan.
Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Tommy Ljung (M), 15 april 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 17



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 12

Beslutsgång
Tommy Ljung (M), Jonas Holm (M), Gunnel Nordin (L), Håkan Rönström (M) och
Monika Stigås (KD) yrkar bifall till motionen.
Sven-Åke Thoresen (S), Delshad Saleh (V) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag, att anse motionen besvarad.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens förslag
eller till Tommy Ljungs förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar bifall till
Tommy Ljungs förslag röster NEJ. Vinner nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla
motionen.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bilaga § 7
Omröstningen utfaller med 40 ja-röster mot 11 nej-röster. Kommunfullmäktige har
alltså beslutat att anse motionen besvarad.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§8

Motion om en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Dnr 2015-339-008
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Ann Berg (L) har i en motion föreslagit att en regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism utarbetas. Många kommuner saknar handlingsplan och
Liberalerna vill att länets kommuner och Region Gävleborg samverkar för att skapa en
tydlig och gemensam handlingsplan.
Motionären föreslår:


att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med grannkommunerna och
region Gävleborg, utarbeta en regional handlingsplan mot våldsbejakande
extremism



att med utgångspunkt i befintliga strukturer lämna förslag om hur ett effektivare arbete för att förebygga våldsbejakande extremism kan utvecklas och
organiseras på regional och lokal nivå



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och
region Gävleborg arbeta för att utse lämpligt antal personer som har till uppgift
att bemöta eventuella behov som kan uppkomma i kommunerna i Gävleborgs
län



att ge kommunstyrelsen i uppdrag att gemensamt med grannkommunerna och
Gävleborgs län verka för att inrätta en jourtelefon till vilken orolig allmänhet
eller oroliga föräldrar och anhöriga kan ringa vid behov för att delge sina farhågor eller diskutera med en initierad kontaktperson.

Kommunledningsförvaltningen har formulerat ett yttrande som beskriver det pågående och framtida arbetet, lokalt och regionalt, som ligger i linje med motionärens
förslag. Motionen föreslås vara besvarad.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsunderlag


Motion inlämnad av Ann Berg (L), 31 juli 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21 december 2015



Allmänna utskottets protokoll 14 januari 2016 § 18



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 13

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§9

Motion om lokala ordningsföreskrifter om tiggeri

Dnr 2015-263-008
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservation

Emot beslutet reserverar sig Patrik Nilsson (SD), Mathias Nilsson (SD), Lars
Andersson (SD), Birgitta Johansson (SD) och Fredrik Forslund (SD).
Sammanfattning
Sverigedemokraterna, genom Patrik Nilsson och Fredrik Forslund, har i en motion
föreslagit, att Hudiksvalls kommun i sina lokala ordningsföreskrifter inför att tillstånd
från Polismyndigheten krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar på
kommunal mark i Hudiksvalls kommun.
Yttrande

Hudiksvalls kommun kan meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).
En kommun får meddela lokala föreskrifter för att:
-

Upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.

-

Förhindra att människors hälsa och egendom skadas till följd av användning av
pyrotekniska varor.

-

Upprätthålla ordningen och säkerheten i hamn som ägs eller förvaltas av
kommunen.

Skulle Hudiksvalls kommun i sina lokala ordningsföreskrifter införa att tillstånd från
Polismyndigheten krävs för att bedriva tiggeri och insamling av pengar skulle det vara
för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Motionen föreslår tillståndskrav på kommunal mark, vilket är ett väldigt stort område
för att kunna kräva efterlevnad. Kommunal mark innefattar förutom offentlig
platsmark bland annat kommunens 5000 hektar skog och kommunens fastighetsmark.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Tiggeri

Sala kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2011 om följande lokala
ordningsföreskrifter om tiggeri: ”Tiggeri är förbjudet på offentlig plats och område
som kommunen jämställt med sådan plats.” I beslut den 26 april 2011, dnr 213-120811, upphävde Länsstyrelsen i Västmanlands län Sala kommuns beslut. Länsstyrelsen
ansåg bland annat att föreskriften om förbud mot tiggeri inte var motiverad för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Länsstyrelsen menar också att
begreppet tiggeri får anses förenat med vissa gränsdragningsproblem.
Förutom att gränsdragningen för begreppet tiggeri skapar problematik så är tiggeri inte
heller straffbart eller otillåtet enligt svensk lag.
Insamling av pengar

Hudiksvalls kommun skulle kunna införa en lokal ordningsföreskrift där tillstånd för
insamling av pengar på offentlig plats krävs. Enligt SKL:s cirkulär (dåvarande
Kommunförbundets cirkulär 1995:41) ska penninginsamling i samband med
framförande av gatumusik dock inte vara tillståndspliktig.
Det finns flera exempel på kommuner som har infört en lokal ordningsföreskrift
gällande tillståndskrav vid penninginsamling. Södertälje kommun har i Södertälje
kommunala författningssamling (Utgåva februari 2012, 9:1) meddelat att:
”Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om
insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig
tillställning. När insamlingen skall ske i samband med framförande av gatumusik krävs
inte tillstånd”
Tre personer åtalades för att de brutit mot Södertälje kommuns allmänna lokala
ordningsföreskrifter genom att de utan tillstånd samlat in pengar i bössa eller liknande.
Personerna som åtalades satt utanför en butik eller galleria och samlade in pengar i en
mugg eller plastlåda.
I Södertälje tingsrätts dom den 21 februari 2014, mål nr 2014-B 266, anförs följande:
”Till att börja med konstaterar tingsrätten att tiggeri, d.v.s. att utan erbjudande av
någon motprestation utbe sig om ekonomiskt understöd, inte är straffbart eller annars
otillåtet enligt svensk lag. Det gäller även då sådan verksamhet bedrivs i former som
kan beskrivas som organiserade, om man med detta menar att enskilda som tigger
samordnar sin aktivitet samt bor, reser och lever tillsammans. Det är en annan sak att
vissa organisatörer i sådana sammanhang kan tänkas ägna sig åt verksamhet som är
straffbar såsom människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken. I förening med andra
omständigheter kan tiggeri dock vara straffbart. Det kan t.ex. vara fallet när den som
tigger tar till hot eller handgripligheter som utgör ofredande enligt 4 kap. 7 §
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

18 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

brottsbalken. Ett annat exempel är om tiggeriet innefattar vilseledande av dem tiggaren
vänder sig till, t.ex. genom förespegling av påhittade handikapp m.m., vilket under
vissa ytterligare förutsättningar skulle kunna innefatta bedrägeribrott enligt 9 kap.
brottsbalken, se JO 2011/12:JO1, dnr 6340-2010.”
Vad tingsrätten har prövat i det här målet är inte om de tilltalade har gjort sig skyldiga
till "tiggeri", utan om de utan polismyndighetens tillstånd har samlat in pengar och
därmed brutit mot Södertälje kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter. De
åtalade frikändes av Södertäljes tingsrätt då de inte ansågs utföra aktiv
penninginsamling och därför inte heller var tillståndspliktiga.
Motionen bör avslås då
-

tiggeri inte är straffbart eller otillåtet enligt svensk lag

-

det inte är motiverat för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig
plats

-

kommunal mark innebär ett så stort område att efterlevnad inte går att kräva

Beslutsunderlag


Patrik Nilssons och Fredrik Forslunds (SD) motion, 11 augusti 2015



Tekniska nämndens protokoll 19 oktober 2015, § 155



Allmänna utskottets protokoll 17 november 2015 § 169



Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015 § 232

Beslutsgång
Fredrik Forslund (SD) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Jonas Holm (M), Henrik Persson (S), Charliene Kiffer (V), Bengt-Åke Nilsson (C),
Håkan Rönström (M), Monika Stigås (KD), Sven-Åke Thoresen (S), Andrea Bromhed
(MP), Daniel Pettersson (V), Jan-Erik Jonsson (C), Caroline Schmidt (C), Delshad
Saleh (V), Nina Burchardt (S), Gunnel Nordin (L), Mikael Löthstam (S) och Bo
Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens förslag
eller till Patrik Nilssons förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

19 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 10 Motion om integrerad SFI
Dnr 2015-214-008
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
Sammanfattning
Richard Schleenvoigt, (M), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I
motionen föreslår han att Hudiksvalls kommun verkar för införandet av följande inom
Sfi, svenska för invandrare: Praktikveckor, sommaröppet, kvällsöppet, helgöppet,
språkguider samt inriktad Sfi mot den yrkeskår som deltagaren vill ta del av.
Yttrande

Sfi-studierna har sedan länge kunnat kombineras med praktik. Efter
etableringsreformens genomförande är det Arbetsförmedlingens ansvarsområde.
En stor del av Sfi-eleverna hör till Etableringen och har aktiviteter även under
sommaren. Under våren 2016 kommer förvaltningen att utreda behovet av ytterligare
insatser under sommar, kvällsundervisning och undervisning under helger. Cul
erbjuder idag Sfi en kväll i veckan och kan utöka till fler kvällar.
Hudiksvalls kommun deltar sedan flera år i ett samarbete i länet med yrkesutbildningar
i Arbetsförmedlingens regi där eleverna läser yrkeskurser och Sfi samtidigt.
Förvaltningen ser gärna att detta samarbete fortsätter och utökas.
Om kommunfullmäktige vill avsätta medel för att införa någon form av språkguider
ställer förvaltningen sig positiv och vill gärna vara med och diskutera hur det ska
utformas.
Lärandenämnden föreslår därmed kommunfullmäktige att anse motion besvarad.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Richard Schleenvoigt, (M), motion, 13 maj 2015



Lärandenämndens protokoll, 22 oktober 2015, § 123



Allmänna utskottets protokoll 17 november 2015 § 168



Kommunstyrelsens beslut 3 december 2015 § 231

Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

20 (42)

Protokoll

21 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 11 Medborgarförslag om gratis bussar mellan Hudiksvall
och Lindefallet under jul- och sportlov
Dnr 2015-215-035
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
Sammanfattning
Tommy Danielsson, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om avgiftsfria bussar
mellan Hudiksvall och Lindefallet för ungdomar under sportlov och jullov. Detta i
syfte att ge alla ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, en möjlighet att idrotta.
I Lindefallet finns en ishall. Bussarna bör gå från morgon till eftermiddag.
Förvaltningens överväganden

Kommunledningsförvaltningen uppfattar att det finns två delar i medborgarförslaget.
För det första att det ska gå bussturer med kollektivtrafiken mellan Hudiksvall och
Lindefallet under lovdagar och för det andra att ungdomarna ska kunna åka med
bussarna utan att betala någon avgift.
En viktig grundförutsättning är att det är kollektivtrafikmyndigheten som beslutar om
linjedragning, turtäthet och avgifter inom kollektivtrafiken. Sedan 2012 är det
Gävleborgs läns landsting, eller Region Gävleborg, som är sådan myndighet. Fram till
dess hade kommunen ett ansvar för kollektivtrafiken inom kommungränsen. Förändringen innebär att om kommunen vill ha en ökad ambition inom kollektivtrafiken,
t.ex. en bättre turtäthet än den som kollektivtrafikmyndigheten bedömer lämplig eller
en lägre taxa så kan kommunen ansöka om avtal för tillköp av kollektivtrafik. Ett
sådant avtal har kommunen rörande avgiftsfria resor för ungdomar från och med högstadieåldern till och med vårterminen det år ungdomen fyller 19 år, en satsning som
benämns Ung i Glada Hudik.
Det innebär att den del av medborgarförslaget som handlar om avgifter kan sägas
redan vara uppfylld. Möjligen vill förslagsställaren att de avgiftsfria resorna ska gälla
även för lägre åldrar, kanske från och med 7 år eller från och med mellanstadiet.
Någonstans går en åldersgräns där föräldrar finner det lämpligt att låta sina barn eller
ungdomar att resa på egen hand med kollektivtrafiken. I det här fallet ska dessutom

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

barnet ha med sig skridskor, hjälm och ev. ytterligare utrustning. Detta leder sammantaget till att högstadieåldern kan anses vara en lämplig åldersgräns för aktuella
aktiviteter.
Den andra delen av förslaget handlar om turtätheten. I den tidtabell som börjar gälla
den 13 december 2015 går det tio turer från Lindefallet till Hudiksvall och nio turer
från Hudiksvall till Lindefallet under vardagar. Lördagar och sön-/helgdagar stannar
alla turer i Enånger, dvs. ingen tur går till eller från Lindefallet. Restiderna är anpassade
till skol- och arbetsresor på så sätt att flertalet turer går under morgonen och eftermiddagen. Den tidigaste turen startar i Hudiksvall kl 06:00 och den sista bussen som
går från Lindefallet startar kl 19:05. Utifrån förslagsställarens idé är det närmast en
buss som går från Hudiksvall strax efter kl 8 följt av en tur som startar kl 13:25 som
kan bli aktuella. Det är därför främst under eftermiddagarna som bussturerna mellan
Hudiksvall och Lindefallet är lämpliga för de aktiviteter som förslagsställaren nämner.
Det saknas således bussturer under förmiddagar och lördagar och söndagar för att förslagsställarens ambition helt ska kunna uppfyllas. Utifrån perspektivet att kollektivtrafiken ska stimulera arbets- och studieresor finns det ändå fog för den prioritering av
turer som Region Gävleborg gjort.
Sammantaget anser kommunledningsförvaltningen att ungdomar redan kan åka med
kollektivtrafiken utan avgift samtidigt som turtätheten, om än med vissa begränsningar, medger de aktiviteter som anges i förslaget. Medborgarförslaget bör med
hänvisning till den utredning som gjorts i ärendet anses vara besvarat.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag, 15 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 185



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 14

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 12 Medborgarförslag om gång- och cykelväg,
Hudiksvall-Iggesund respektive, Hudiksvall-ForsaNäsviken- Delsbo
Dnr 2015-374-035
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget vara besvarat
Sammanfattning
Lars Vestling, Iggesund, har väckt ett medborgarförslag om att skapa en gång- och
cykelväg (GC-väg) mellan Hudiksvall och Iggesund samt mellan Hudiksvall och
Delsbo via Forsa och Näsviken. Detta i syfte att förbättra miljö, säkerhet och hälsa.
Kommunledningsförvaltningens överväganden

Medborgarförslaget tar upp två angelägna sträckor för att öka framför allt cyklingens
betydelse mellan tätorterna i kommunen. Precis som Lars Vestling skriver kan även
rullskridskoåkare och gångtrafikanters säkerhet och framkomlighet öka med åtgärden.
De sträckor som medborgarförslaget tar upp är Trafikverkets vägar. Det innebär att
det är Länstransportplanen, som Region Gävleborg beslutar om, som finansierar insatser på dessa sträckor. Kommunens ansvar begränsar sig till att yttra sig och bistå i
planering och prioritering när det gäller vägar som har annan huvudman än
kommunen. Beslutet att göra en investering ligger dock på annan part än kommunen.
När det gäller Väg 583, Gamla E4:an, planeras en gång- och cykelväg mellan
Hudiksvall och Iggesund. För projektet finns medel anvisade i Länstransportplanen
för åren 2014-2016. Projektet är dock försenat och är beräknat till 2017.
En cykelväg mellan Hudiksvall och Delsbo, totalt närmare 40 km, måste rimligen
byggas ut i etapper. Kommunen har i sin översiktsplan från 2008 pekat ut Dellenbanan
som en tänkbar lösning för en GC-väg västerut från Hudiksvall. Kommunen har även
på länsnivå lyft fram sträckan Hudiksvall-Sörforsa som en första etapp i utbyggnaden.
Några beslut är dock inte fattade i den delen.
Sammantaget kan konstateras att en av de två föreslagna GC-vägarna är under
planering för byggnation. GC-vägen väster om Hudiksvall är något som kommunen
avser att bevaka i kommande revideringar av Länstransportplan samt ev. länsövergripande planer för gång- och cykelinfrastrukturen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget kan med den utredning som gjorts i ärendet anses vara besvarat.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag 8 september 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 186



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 15

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 13 Medborgarförslag om bostäder på Galgberget
Dnr 2012-382-035
Kommunfullmäktige beslutar
att med nedanstående redovisning anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom den 19 september 2012 från Sören Lundin, Hudiksvall
om byggande av bostäder på södra sluttningen av Galgberget samt i samband därmed
avslå förslaget om inrättande av naturreservat för samma område.
Tekniska nämnden, Miljö- och räddningsnämnden och Byggnadsnämnden har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttranden

Tekniska nämnden föreslog i sitt yttrande (2013-02-06) att hänvisa till pågående planprogramprocess.
Byggnadsnämnden föreslog i sitt yttrande (2012-01-04) att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat i och med att kommunen hänvisar till pågående planprogram.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslog i sitt yttrande (2013-01-08) att
medborgarförslaget ska avstyrkas i sin helhet.
Nuläge
Den intressekonflikt mellan naturvård och exploatering för bostäder som finns i
ärendet gäller bergets sydsluttning. När det gäller bergets norra sida finns det en enighet om att den skogen ska bevaras för dess natur- och rekreationsvärden. Byggnadsnämnden arbetar med ett planprogram över Galgbergets sydsida. Frågan om områdets
lämplighet som naturreservat eller för bostadsbebyggelse ska hanteras i kommande
översiktsplaneprocess och program för bostadsförsörjning.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om bostäder eller naturreservat på Galgberget



Tjänsteyttrande 30 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 125



Kommunstyrelsens protokoll 1 oktober 2015 § 179

___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

26 (42)

Protokoll

27 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 14 Interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Kåge
Wallner (MP), om boendesituationen i Hudiksvall
Dnr 2015-493-009
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerade interpellation, till ansvarigt
kommunalråd, från Kåge Wallner (MP), får framställas.
Ansvarigt kommunalråd Mikael Löthstam (S) har besvarat interpellationen genom
skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Kåge Wallner (MP) och Mikael Löthstam (S)
även Sven-Åke Thoresen (S), Håkan Rönström (M), Jörgen Bengtson (C), Andrea
Bromhed (MP), Caroline Schmidt (C), Bo Nilsson (S) och Jonas Holm (M).
Beslutsunderlag


Interpellation från Kåge Wallner (MP) inkommen 2 november 2015



Kommunfullmäktiges protokoll, 23 november 2015 § 197



Interpellationssvar från Mikael Löthstam, 11 december 2015.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 15 Anhållan från Mia Liljestrand Wedin (opol) om
entledigande från uppdrag som ledamot i
Svågadalsnämnden
Dnr 2015-533-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Mia Liljestrand Wedins anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot
i Svågadalsnämnden,
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Mia Liljestrand Wedin (opol) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag


Avsägelse från Mia Liljestrand Wedin 15 december 2015



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 1

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 16 Anhållan från Ulla Gustafsson Jonsson (MP), om
entledigande från uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
Dnr 2016-06-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Ulla Gustafsson Jonssons anhållan om entledigande från uppdrag som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Ulla Gustafsson Jonsson (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Ulla Gustafsson Jonsson (MP), 9 januari 2016.



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 2

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 17 Anhållan från Ida Vallin (S), om entledigande från
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2016-13-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Ida Vallins anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, samt
att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Ida Vallin (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Ida Vallin 14 januari 2016



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 3

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

30 (42)

Protokoll

31 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 18 Anhållan från Ida Vallin (S), om entledigande från
uppdrag som ersättare i social- och
omsorgsnämnden
Dnr 2016-14-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Ida Vallins anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i social- och
omsorgsnämnden, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Ida Vallin (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Ida Vallin (S) 14 januari 2016.



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 4

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 19 Anhållan från Maria Walther Rosenberg (MP) om
entledigande från uppdrag som ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Dnr 2016-28-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Maria Walther Rosenberg anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Maria Walther Rosenberg (MP) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Maria Walther Rosenberg (MP) 25 januari 2016.



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 5

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

32 (42)

Protokoll

33 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 20 Val av ny ersättare i kommunstyrelsen efter Bibbi
Segerbrand (M) som entledigats
Dnr 2015-397-102
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Adam Rydstedt (M), Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2015 att entlediga Bibbi Segerbrand (M)
från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Bibbi Segerbrand (M) 14 december 2015.



Valberedningens protokoll 14 december 2015 § 70



Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 § 227



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 6

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 21 Val av ny ersättare i social-och omsorgsnämnden
efter Eva Ahlman (S) som entledigats
Dnr 2015-257-102
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i social-och omsorgsnämnden utse Susanne Norling (S), Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2015 att entlediga Eva Ahlman (S) från
uppdrag som ersättare i social-och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Eva Ahlman (S) 11 december 2015.



Valberedningens protokoll 14 december 2015 § 68



Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 § 225



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 7

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 22 Val av ny ledamot i demokrati- och
kvalitetsberedningen efter Kamran Khalil (M) som
entledigats
Dnr 2015-501-102
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i demokrati- och kvalitetsberedningen utse Birgitta Medin (M).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2015 att entlediga Kamran Khalil (M)
från uppdrag som ledamot demokrati- och kvalitetsberedningen.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Kamran Khalil (M) 25 november 2015.



Valberedningens protokoll 14 december 2015 § 56



Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 § 213



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 8

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 23 Nominering av ersättare i styrelsen för Visit Glada
Hudik (1 år)
Dnr 2015-541-102
Kommunfullmäktige beslutar
att till ersättare i styrelsen för Visit Glada Hudik nominera Lars Berglund (V),
Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige nominerade ledamöter, ersättare, revisor samt ersättare för denna
i Visit Glada Hudik, vid sammanträde 14 december 2015. En ersättarplats blev vakant.
Kommunfullmäktige har alltså att nominera en ersättare.
Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 § 223



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 9

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 24 Nominering av ledamöter, ersättare, revisor samt
ersättare för denne i Hudiksvalls Näringslivs AB
(HNA)(1 år)
Dnr 2015-536-102
Kommunfullmäktige beslutar
att ärendet utgår vid dagens sammanträde, då ärendet inte är färdigberett.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige återremitterade nomineringen av ledamöter, ersättare, revisor och
ersättare för denne I Hudiksvalls Näringslivs AB, vid sitt sammanträde 14 december
2015.
Återremissen omfattade ett uppdrag till kommunstyrelsen att föreslå antingen ett
presidium med ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande och
ytterligare fyra ledamöter alternativt ett presidium med ordförande och vice
ordförande där oppositionen i båda alternativen tillsätter en vice ordförandepost.
Kommunfullmäktige har att föreslå ledamöter och ersättare, revisor samt ersättare för
denne till Hudiksvalls Näringslivs AB för 1 år, mellan 2016 års bolagsstämma och
bolagsstämman år 2017.
Ärendet bereds för närvarande i demokrati- och kvalitetsberedningen och ska sedan
beredas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Valberedningens protokoll 14 december 2015 § 56



Kommunfullmäktiges protokoll 14 december 2015 § 21



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 10

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 25 Anhållan från Robin Blomdahl (V) om entledigande
från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ny ersättare
Dnr 2016-62-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Robin Blomdahls anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Marita Skoog (V), Hudiksvall.
Sammanfattning
Robin Blomdahl (V) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Robin Blomdahl (V), 17 februari 2016.



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 11

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 26 Anhållan från Victoria Ronnedal (SD), om
entledigande från uppdrag som ersättare i kulturoch fritidsnämnden, samt val av ny ersättare
Dnr 2016-69-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Victoria Ronnedals anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Anna Viola Nyborg (SD), Njutånger.
Sammanfattning
Victoria Ronnedal (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Victoria Ronnedal (SD) 21 februari 2016.



Valberedningens protokoll 22 februari 2016 § 12

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 27 Anmälan av delegationsbeslut


Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2015-10-29 och 2015-12-11



Tekniska nämnden 2015-12-07 och 2016-02-01



Lärandenämnden 2015-12-07



Byggnadsnämnden 2015-12-08



Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-15 och 2015-12-17

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 28 Meddelande om väckta motioner
Ärendebeskrivning
Meddelas att följande motion väckts genom att de inlämnats till kommunledningsförvaltningen och till dagens sammanträde.
Dnr 2016-66-008
Motion om fördjupad demokratisk delaktighet, Andrea Bromhed (MP).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (42)

Sammanträdesdatum

2016-02-22

Kommunfullmäktige

§ 29 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr 2015-0049-008
1. Meddelande om begäran om inhibition av beslut från Förvaltningsrätten
Dnr 2016-22-730
2. Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade(LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS
Dnr 2016-21-730
§ 30

Rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut
enligt 4 kap 1 § SoL
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

