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Dnr 2016-000288 - 003

Ledamöters frågestund
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) har tidigare frågat ansvarigt kommunalråd:
”Biblioteken är en otroligt viktig och fin verksamhet i samhället. Det är en
mötesplats, ett nav för bildning, tillgänglig för alla oavsett ålder, ekonomi eller
kultur.
Min fråga är varför det nu helt plötsligt börjat kosta pengar att gå på toaletten
på Hudiksvalls bibliotek? Om de beror på skadegörelse bör det finnas andra
sätt att lösa detta på. ”
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar: Det har
förekommit problem med skadegörelse, nedsmutsning och drogrelaterade
problem, som de senaste åren tilltagit. Under 2019 uppskattas kommunen lagt
ut ca 100 000 kronor för att sanera toaletterna. Det har blivit en otrygg plats för
kunder och besökare i huset och många klagomål har kommit in.
Kulturhuset, biblioteket och fastighetsförvaltningen har gemensamt beslutat att
belägga de offentliga toaletterna på plan två med en enkel betallösning om 5 kr.
Det finns en öppningsfunktion inne på biblioteket så personalen kan öppna
med ett knapptryck för bibliotekets besökare.
Detta har varit lyckat då de under 2020 inte behövt sanera någon av toaletterna
och inga klagomål har lämnats in.
Ulrica Höbergh (V) frågar ansvarigt kommunalråd:
Tillhandahåller kommunen som arbetsgivare, arbetskläder till anställda i
förskolan?
Kommunalråd Jonas Holm (M) svarar:
Kommunen har, för ett antal år sedan, tillhandahållit arbetskläder för anställda
inom förskolan. Ett nytt förslag om att tillhandahålla arbetskläder utomhus, för
anställda inom förskolan, kommer upp som ett förslag vid nästa sammanträde
med lärandenämndens arbetsutskott. Kostnaden för detta beräknas till
ca 650 000 kronor.
Sven Bergström Trolin (C) frågar ansvarigt kommunalråd:
Att hela Hudiksvall skall ges goda möjligheter att leva och utvecklas hoppas jag
hela kommunfullmäktige ställer sig bakom. Men i praktiken förefaller det som
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kommunledningen inte tycker det är så bråttom när planer skall fram och
projekt förverkligas om det handlar om annat än centrala Hudiksvall.
Låt mig ta ett exempel. Redan för 7 år sedan konstaterade dåvarande ordf i
tekniska nämnden att Sörforsa centrum är en misskött fråga. Sedan dess har
några gator fått ny beläggning men i övrigt inte mycket som har hänt.
Medborgarnas förslag om ny busshållplats avfärdas. De planer som finns om
nya bostäder och trygghetsboende verkar ha hamnat i långbänk.
Det är nu två år sedan byggnadsnämnden fick uppdraget att ta fram detaljplan
för området men än har inget presenterats. De löften som givits om skyndsamt
färdigställande av bostäder och inflyttning 2021 kommer inte att klaras.
Min fråga till ansvarigt kommunalråd. Hur ser tidsplanen ut för Sörforsa när det
gäller bostäder, uppsnyggning av centrum och busshållplats?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar:
Kommunen äger inte speciellt mycket mark i Sörforsa vilket gör det svårt och
komplicerat att genomföra vissa planer. Men beslutet om nya bostäder och
trygghetsboende ligger fast. Busshållplatsens placering har diskuterats och
medborgardialoger har genomförts. Arbetet med detaljplanen är på gång, jag
kan dock inte säga hur långt den kommit.
Caroline Schmidt (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam:
I den här kommunen har det framgångsrikt bedrivits verksamhet som kallas för
intraprenad - ett slags självstyre. Centerpartiet har i många år drivit frågan att
utöka antalet verksamheter att ges möjlighet att driva intraprenad. Jag är
övertygad att väldigt många i våra kommunala verksamheter har önskan, drivet
och engagemanget att starta en intraprenad. Kanske en hel del landsbygdsskolor
vill profilera sej och starta intraprenader.
Varje gång frågan kommer upp - blir svaret ” Vi utreder”. Jag har kanske
missat något, det kanske jobbas stenhårt med frågan.
Så min fråga blir – när kommer den stora satsningen på att låta flera
kommunanställda ges möjlighet att starta intraprenader?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar:
Det finns idag möjlighet att starta intraprenader, bland annat har det tagits med
i budgeten för 2021 och framåt. Det har också getts ett uppdrag till
lärandeförvaltningen att skapa ett regelverk kring intraprenad inom
förskoleverksamheter.
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Dnr 2019-000243 - 008

Justering av kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28
§ 105 (Motion om visselblåsarfunktionen
(whistelblowerfunktionen))
Kommunfullmäktige beslutar
att ta upp ärendet på nytt för beslut,
att bifalla motionen om att en visselblåsarfunktion inrättas i Hudiksvalls
kommun,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa vilken organisation funktionen
ska ha, samt
att resultat och vidtagna åtgärder sedan redovisas i samband med den årliga
redovisningen av internkontrollen.
Reservationer

Emot beslutet, och till förmån för centerpartiets förslag reserverar sig Caroline
Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Anton Stark (C), Bengt-Åke Nilsson (C),
Jörgen Bengtson (C) och Sven Bergström Trolin (C).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade motion om visselblåsarfunktionen
(whistelblowerfunktionen)) vid sitt sammanträde 28 september 2020.
Kommunfullmäktige beslutade då bifalla kommunstyrelsens förslag:
att bifalla motionen om att en visselblåsarfunktion inrättas i Hudiksvalls
kommun,
att kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa vilken organisation funktionen
ska ha, samt
att resultat och vidtagna åtgärder sedan redovisas i samband med den årliga
redovisningen av internkontrollen.
Vid justering av protokollet var inte justeringsförrättarna eniga om protokollets
utformning och därför har protokollets § 105 överlämnats till
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige tar upp och behandlar frågan igen.
Yrkanden
Centerpartiets ledamöter yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till att ärendet tas
upp för nytt beslut, och ett enigt kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till
kommunstyrelsens förslag eller till ledamöterna i centerpartiets förslag om att
endast bifalla motionen, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 105

Beslutet skickas till
Stina Jonsson
Caroline Schmidt
Ulrika Wenn
Annika Lindfors
Bengt Friberg
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§ 122

Dnr 44948

Information om Barnrättslagen
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet och att bilderna i presentationen
skickas ut till kommunfullmäktiges ledamöter.
Sammanfattning
Strateg för social hållbarhet Jenny Alvolin informerar kommunfullmäktige om
barnrättslagens 54 artiklar, grundprinciper, implementeringsartiklar, ansvar,
rutiner, arbetssätt och vad kommunen behöver göra för att följa barnrättslagen.
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Dnr 2020-000540 - 042

Delårsrapport 2020 för Hudiksvalls kommun
Verksamhetsrapport och prognos delår 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten och delårsprognos för 2020.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist och kvalitetsstrateg Annika Lindfors presenterar
verksamhetsrapport och prognos för delår 2020.
Kommunen redovisar per den 31 augusti ett positivt ekonomiskt resultat på
sista raden med 121,2 mkr. När det gäller driftsresultatet så uppvisar social- och
omsorgsnämnden ett negativt resultat mot budget med 22,1 mkr. Övriga
nämnder uppvisar samtliga ett överskott mot budget. Det är främst
lärandenämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen som står för de
största överskotten.
Kommunens prognostiserade ekonomiska resultat för helåret 2020 uppgår på
sista raden till 103,7 mkr. I detta resultat ingår nämndernas prognostiserade
positiva avvikelse mot budget på 14,2 mkr. Prognosen grundas på bedömningar
från nämnderna om efterfrågan, resursinsatser, kostnadsutveckling m.m.
Förutom nämndernas verksamheter ingår även hela kommunens pensioner,
avskrivningar, oförutsett, skatteintäkter, statsbidrag och finansiella poster.
Uppföljning av målen visar att flera mål är helt eller delvis uppfyllda. Även en
redovisning av samtliga uppdrag finns med och där dess status ¬visar om de är
klara, pågår eller ej påbörjade.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 99
Delårsrapport 2020
Revisorernas granskningsrapport delår 2020
Beslutet skickas till
Ekonomienheten
Annika Lindfors
Revisorerna
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Dnr 2020-000254 - 044

Camp Igge - Ändrade finansieringsförutsättningar
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Sammanfattning
Lånet upptogs den 20 juni 2011, § 122 Kommunfullmäktige, och uppgår till 10
miljoner kronor. Lånet finansierade uppförandet av en inomhushall på
Movallen, kallad Camp Igge Arena. Anläggningen kostnadsberäknades till 33,5
miljoner kronor. Initialt beslutades att lånet skulle amorteras med 500 tusen
kronor per år från och med 2015. Kommunfullmäktige beslutade sedan 2015 §
128 att flytta fram första amorteringstillfället på det amorteringsfria lånet till
2020. Kommunen har sedan några år tillbaka nya riktlinjer som inte medger att
bevilja föreningar ränte-och amorteringsfria lån.
Iggesunds IK har inkommit med en begäran om att det lån kommunen
beviljade 2011 skrivs av med anledning av att föreningen inte har den ekonomi
som tillåter att lånet amorteras av. Företrädare från kommunen träffade
företrädare för föreningen den 23 juni för att skapa sig en bild över föreningens
ekonomiska förutsättningar att följa tidigare beslutad amorteringsplan. Mötet
visade på att det för närvarande inte finns ekonomiska förutsättningar att följa
amorteringsplanen.
Med anledning av Iggesunds IK:s ekonomiska situation och att föreningens
förutsättningar försämrats sedan anläggningen uppfördes så föreslås därför att
lånet istället skrivs av med 500 tkr per år under 5 år och att kommunstyrelsen
har årliga träffar med föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status. Därefter görs en förnyad prövning huruvida lånet ska
fortsätta att skrivas av eller om förutsättningar finns för återbetalning.
Förvaltningens motivering
Genom förslaget medverkar kommunen till att Iggesunds IK ges
förutsättningar att fortsätta drifta anläggningen i egen regi. Genom denna
åtgärd skapas förutsättningar för att Iggesunds IK och Camp Igge kan fortsätta
och utveckla verksamheten. Satsningen som kommunen stod bakom med
beslutet att låna ut 10 miljoner kronor till Iggesunds IK är en del av satsningen
på Iggesund som besöksmål och att utveckla idrottsturism genom att föreningar
förlägger träningsläger i anläggningen. I förlängningen gynnar det näringen och
stärker Iggesund och kommunen som besöksmål.
I det pågående översiktsplanearbetet är Iggesund viktig som nod för den södra
kommundelens utveckling inte minst med tanke på service, handel och
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besöksnäring. Föreningen är en viktig aktör i kommunens kommande arbete
för att tillsammans med övrigt föreningsliv, företag, polis, skola och
fritid/kultur motverka och förebygga den sociala problematik som finns i
samhället.
Yrkanden
Kent Kanon (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av och beslut i
ärendet.
Mikeal Löthstam (S), Jonas Holm (M), Bo Nilsson (S) och Andrea Bromhed
(MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar:
- att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare utredning.
- att kommunens ekonomichef o förvaltningschefen för kultur och
fritidsförvaltningen skall i möten med ordf. och kassör för Iggesunds IK ta reda
på vad som hänt sedan föreningen fick sitt lån av kommunen 2012. Detta skall
sedan presenteras för kommunstyrelsen med representanter för Iggesunds IK
närvarande.
Yvonne Andersson (SD), Peter Åkerström (KD) och Daniel Johnsson (L) yrkar
bifall till Jan-Erik Jonssons återremissyrkande.
Sven Bergström Trolin (C) yrkar i första hand bifall till Jan-Erik Jonssons
återremissyrkande, i andra hand bifall till Centerpartiets förslag i
kommunstyrelsen det vill säga:
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag en gång per kvartal inhämta
redovisning från föreningen i syfte att få information om föreningens
ekonomiska status,
att flytta fram första amorteringstillfället till år 2024, samt
att kommunen ser över möjligheten att annan aktör tar över ägande och drift
av Camp. Igge.
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar att kommunledningsförvaltningen får i
uppdrag en gång per år inhämta redovisning från föreningen i syfte att få
information om föreningens ekonomiska status,
att flytta fram första amorteringstillfället till år 2024, samt
att kommunen ser över möjligheten att annan aktör tar över ägande och drift
av Camp. Igge.
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Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Jan-Erik Jonsson med
fleras återremissyrkande, och finner att kommunfullmäktige enligt
kommunallagens bestämmelser om minoritetsåterremiss, beslutar återremittera
ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 103
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 170
Tjänsteutlåtande 2020-09-16
Årsredovisning 2019 2020-06-08
Kommunstyrelsen 2020-05-12 § 47
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Kommunstyrelsen 2015-09-30 1 128
Kommunfullmäktige 2011-06-20 §122
Årsberättelse år 2018 2020-05-15
Skuldförbindelse 2020-05-14
Protokoll årsmöte 2019-03-21, 2020-05-15
Ansökan 2019-02-07

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomichefen
Förvaltningschef för kultur- och fritid

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

13(29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 125

2020-10-26

Dnr 2020-000435 - 253

Försäljning av fastigheten Strand 4:4 på Kattvikskajen
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna preliminärt upprättat köpeavtal med AB Hudiksvalls bostäder,
angående försäljning av fastigheten Strand 4:4 på Kattvikskajen, samt uppdra
till mark och exploateringsenheten att verkställa beslutet när villkoren är
uppfyllda. Endast mindre justeringar av avtalsinnehållet medges inom ramen
för kommunfullmäktiges godkännande,
att fastställa köpeskillingen till 7 272 000 kronor, samt
att medgivande till förtida tillträde till fastigheten kan lämnas så att
grundarbeten kan komma igång innan beslutet i kommunfullmäktige vinner
laga kraft, samt att uppdra till mark-och exploateringsenheten att verkställa
detta medgivande.
Sammanfattning
AB Hudiksvalls Bostäder har en markanvisning på Kattvikskajen för den södra
delen av kvarter C, Strand 4:4, se kartbilaga. När de erhållit bygglov vill de gå
snabbt fram med köp och påföljande byggnation.
Köpekontrakt upprättas för fastigheten Strand 4:4 där köpeskillingen ska
beräknas utifrån byggrätten BTA(bruttoarea) i enlighet med beviljat bygglov.
Bygglovsansökan har en total BTA om 5554 kvadratmeter varav den
värdegrundande arean BTA är 4848 och med ett kvadratmeterpris om 1500
kronor så beräknas köpeskillingen till 7 272 000 kronor.
Beräkningsgrund för köpeskillingen är det värdeutlåtande som NAI Svefa
redovisade 2017-03-09 och det beslut kommunen antagit om riktlinjer vid
försäljning av kommunal mark med byggrätt på Kattvikskajen.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 106
Tjänsteutlåtande
Planeringsutskottets protokoll 2020-09-29 § 83
Tjänsteutlåtande, karta och överlåtelseavtal 2020-09-18
Beslutet skickas till
Mark-och exploateringsenheten
Hudiksvallsbostäder
Ekonomienheten
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Kommunfullmäktige

§ 126

2020-10-26

Dnr 2019-000682 - 315

Införande av parkeringsavgifter på vissa
parkeringsplatser i Hudiksvall.
Kommunfullmäktige beslutar
att införa parkeringsavgifter vid parkeringsplatserna vid Djupestrand och vid
gamla Hiabparkeringen i Hudiksvall,
att avgiften ska vara 2 kr per timme, 30 kr per dygn och 300 kr per månad,
samtliga är inklusive moms, samt
att delegera till tekniska nämnden att, om det behövs för styrmedelsfunktionen,
genomföra mindre justeringar av parkeringsavgiften samt anpassa avgiften till
inflationen och pröva om nyskapade parkeringsplatser i liknande geografiska
lägen ska omfattas av bestämmelserna.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott har tidigare gett förvaltningen i
uppdrag att ställa färdigt en parkeringsplats vid Kastellvägen på fastigheten
Köpmanberget 2:13 till besökande i området, besökande till bostäderna samt
boende. Parkeringen kommer att rymma ca 45 platser.
Samtidigt har kommunens tidigare hyresgäst på den f d Hiabparkeringen vid
Sjötullsgatan, fastigheten Köpmanberget 7:1, sagt upp arrendet. Kommunen
har därefter röjt sly och städat upp parkeringen, sett över beläggningen av
området, rätat upp anvisningen av p-platserna och plockat ned gamla
motorvärmaruttag. Denna parkering kan möta parkeringsbehovet för
besökande och för arbetsplatser i närområdet samt vara ett komplement till
parkeringen vid Djupestrand.
Lika avgifter föreslås införas på bägge parkeringarna. Avgiften sätts till 2 kr i
timmen vilket kan jämföras med 10 kr i centrum. För att möta behovet av
längre parkeringstider ska det finnas möjlighet att betala parkering även för
dygn eller månad, 30 respektive 300 kr.
Berörda parkeringsplatser är belägna inom kvartersmark, ägd av kommunen.
Mark- och exploateringsenheten inom kommunledningsförvaltningen har
handlagt ärendet och har stämt av avgiftsförslaget med tekniska förvaltningen
som handhar parkeringar på allmän platsmark. För enhetlighet i tillämpningen
föreslår förvaltningen att fullmäktige delegerar till tekniska nämnden att göra
inflationsuppräkningar av avgiften och i övrigt vid behov göra mindre
justeringar om det behövs för att parkeringsavgiften ska fungera väl som
styrmedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

15(29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-10-26

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 109
Planeringsutskottets protokoll 2020-09-29 § 84
Tjänsteutlåtande 2020-09-22
Bilaga 2020-09-22

Beslutet skickas till
Mark- och exploaterings enheten
Tekniska nämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 127

2020-10-26

Dnr 2020-000410 - 008

Redovisning av obesvarade motioner - 2020
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 den 14 september 2020. Totalt är det 15 motioner som inte är
slutbehandlade i kommunfullmäktige. Av de 15 obesvarade motionerna
kommer minst 12 stycken att få en längre beredningstid än ett år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 111
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 174
Tjänsteutlåtande 2020-09-14

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 128

2020-10-26

Dnr 2020-000409 - 035

Redovisning av besvarade och obesvarade
medborgarförslag - 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna
Sammanfattning
Enligt 5 kap 35 § kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så att
kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad
som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning.
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 ska kommunstyrelsen och
nämnderna en gång per år, till fullmäktige redovisa de beslut som fattats i dessa
ärenden samt de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Den 14 september 2020 var det totalt 20 medborgarförslag som inte blivit
besvarade Av dessa är det minst 13 medborgarförslag som inte klarar
handläggningen inom ett år.
Kommunstyrelsen har uppmanat samtliga nämnder och kommunala bolag att
se över och behandla obesvarade medborgarförslag daterade före 2019 och som
kommunfullmäktige lämnat över för handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-13 § 112
Allmänna utskottets protokoll 2020-09-24 § 175
Tjänsteutlåtande 2020-09-14

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 129

2020-10-26

Dnr 2019-000824 - 102

Val av revisor i kommunrevisionen efter Britta Svalfors
(L), som 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
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 91
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 130

2020-10-26

Dnr 2020-000463 - 102

Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Sofie
Lundström (S), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att ny ersättare i byggnadsnämnden utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Sofie Lundström (S) från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden .
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 93

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 131

2020-10-26

Dnr 2020-000505 - 102

Val av ny ersättare i lärandenämnden efter Sofia
Högström (V), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i lärandenämnden utse Leonard Brunn (V), Skeppsdalsvägen
12, 824 51 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Sofia Högström (V) från uppdrag som ersättare i lärandenämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 95

Beslutet skickas till
Leonard Brunn
Lärandenämnden
Moa Bäckström
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 132

2020-10-26

Dnr 2020-000511 - 102

Val av ny huvudman i Hälsinglands Sparbank efter
Sven-Åke Thoresen (S), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att ny huvudman i Hälsinglands Sparbank utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Sven-Åke Thoresen (S) från uppdrag som huvudman i Hälsinglands
Sparbank. Kommunfullmäktige har att utse ny huvudman.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 96

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 133

2020-10-26

Dnr 2020-000512 - 102

Val av ny ledamot i lärandenämnden efter Gunilla
Persson (C), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i lärandenämnden utse Linda Östblom (C), Kolonivägen 18,
824 50 Hudiksvall, samt
att till ny ersättare (efter Linda Östblom) utse Jesse Ljung (C), Bänbro 206, 824
72 Delsbo.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 september 2020, att
entlediga Gunilla Persson (C) från uppdrag som ledamot i lärandenämnden .
Kommunfullmäktige har att utse ny ledamot.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 97

Beslutet skickas till
Linda Östblom
Jesse Ljung
Lärandenämnden
Moa Bäckström
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 134

2020-10-26

Dnr 2020-000481 - 102

Val av ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd (L) efter ersättare som avlidit
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd utse Daniel
Johnson (L), Ljungvägen 13, 824 33 Hudiksvall.
Sammanfattning
Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 98

Beslutet skickas till
Daniel Johnson
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Erik Myrlund
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 135

2020-10-26

Dnr 2020-000482 - 102

Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden (L),
efter ersättare som avlidit
Kommunfullmäktige beslutar
att ny ersättare i social- och omsorgsnämnden utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Då ersättaren Gunnel Nordin (L) avlidit, har kommunfullmäktige att utse ny
ersättare i social- och omsorgsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2020-09-28 § 99

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 136

2020-10-26

Dnr 2019-000743 - 035

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt
många röster
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget får framställas och skickas till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
1. Cirkulationsplats Medskog. Dnr 2020-000406 035, 678 röster

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Hans Gyllow

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 137

2020-10-26

Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
1. Motion - Huskurage, att Hudiksvalls kommun undersöker möjligheterna att
inleda ett samarbete med lämpliga aktörer kring Huskurage med syfte att införa
modellen. Dnr 2020-000544 008
2. Motion- Utveckla relationerna mellan generationerna och
ungdomsanställningar. Dnr 2020-000570 008
3. Motion - Säkerställ tillgången på kompetens för dyslexiutredningar.
Dnr 2020-000569 008

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 138

2020-10-26

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
1. Rapportering kvartal 2 2020- ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen
(SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dnr
2020-000516
2. Avtal om inköpssamverkan.
3. Inköpsamverkan, protokoll från Bollnäs

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 139

2020-10-26

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
1. Tekniska nämndens protokoll 2020-09-14
2. Byggnadsnämndens protokoll 2020-10-06
3. Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2020-09-30
4. Social-och omsorgsnämndens protokoll 2020-09-22
5. Svågadalsnämndens protokoll 2020-09-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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